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ӨМНӨХ ҮГ

Монгол Улсын Засгийн Газрын дэвшүүлсэн 2016-2020 оны зорилт болох “Эрх
зүйн шинэтгэлийг тууштай хэрэгжүүлж, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон
эрх зүйн актуудын давхардал, хийдлийг арилгаж, цэгцлэх” ажлын хүрээнд Гаалийн
ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан эрхийн актуудад судалгаа, дүн
шинжилгээ хийж, эмхэтгэл болгон та бүхэнд өргөн барьж байна.
Мөн Монгол Улс Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын “Худалдааг хөнгөвчлөх
хэлэлцээр”-ийг бүрэн эхээр нь хүлээн зөвшөөрч, соёрхон баталсаны дагуу гаалийн
харилцаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актуудыг нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээллэх
үүрэг хүлээсэн бөгөөд энэхүү үүргийнхээ дагуу хэвлэмэл хувилбараас гадна
Монголын Гаалийн Албаны www.customs.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан,
дэлхийн аль ч өнцөгөөс судлах боломжийг бүрдүүллээ.
Эмхтгэлийг төрийн байгууллага, гаалийн улсын байцаагч болон гадаад
худалдаанд оролцох мэдүүлэгч, гаалийн зуучлагч, тээвэр зууч, гаалийн хяналтын
болон баталгаат бүс эзэмшигч, гадаадын хөрөнгө оруулалттай ба үндэсний хөрөнгө
оруулалттай компаниуд, Монгол Улсын хилээр зорчин явж буй зорчигчид, гаалийн
чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэж буй судлаач эрдэмтэд, оюутан
залуус хэн бүхэн ашиглах боломжтой.
Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомжтой уялдсан
байдлаар шинэчлэн боловсруулсан журам заавар, мөн өмнө хэрэглэгдэж байсан
боловч цаг хугацааны болон нийгмийн шаардлагаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан
хувилбараар, шаардлагагүй хэсгийг нь хүчингүй болгосон байдлаар нэгтгэн
давхардал, хийдлийг засаж залруулан боловсруулсан болно.
Эмхтгэл нь гаалийн асуудлаарх нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон
эрх зүйн актууд, гаалийн байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх эрхийн актууд гэсэн
хоёр хэсгээс бүрдэх бөгөөд журмууд нь он цагийн дарааллаар ашиглахад хялбар,
ойлгомжтой байхаар хэвлэгдсэн.
Ингээд та бүхэн цаашид гаалийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхдээ дүрэм,
журам, зааврыг сайтар уншиж судлан, дагаж мөрдөхийг хүсье.
Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.
ХҮНДЭТГЭСЭН :  
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА                             Б.АСРАЛТ
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Улс хоорондын шуудангийн илгээмжид ногдуулах гаалийн
бүрдүүлэлтийн хураамжийн талаар
Журам батлах тухай: Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах
журам
(ГЕГ-ын даргын 2008 оны 536 дугаартай тушаалын
тэмдэглэл хэсэгт ГЕГ-ын даргын 2019.08.23-ны өдрийн
А/170 дугаар тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгасан.)
Журам батлах тухай:Гаалийн улсын байцаагчийн тусгай
хэрэгсэл, түүнийг хэрэглэх, хадгалах заавар
Журам батлах тухай: Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн болон
зөрчихийг завдсан үйлдлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах,
шийдвэрлэх журам
(ГЕГ-ын даргын 2008 оны 618 дугаар тушаалын
тэмдэглэл хэсэгт ГЕГ-ын даргын 2019.08.23-ны өдрийн
А/169 дүгээр тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгасан.)
Загвар батлах тухай: "Гаалийн улсын байцаагчийн шийдвэрт
гаргасан гомдлыг хянасан тухай шийдвэр"-ийн загвар
(ГЕГ-ын даргын 2008 оны 641 дүгээр тушаалын
тэмдэглэл хэсэгт ГЕГ-ын даргын 2019.08.23-ны өдрийн
А/175 дугаар тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгасан.)
Журам батлах тухай:Хураагдсан бараа, тээврийн хэрэгслийг
борлуулах журам
Журам батлах тухай: "Гаалийн тусгай бүсийн гаалийн
бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам" 6-р хавсралт
(ГЕГ-ын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
“Журам батлах тухай” А/281 дүгээр тушаал, 2016 оны 02
дугаар сарын 24-ний өдрийн “Журам батлах тухай“ А/42
дугаартай тушаалаар 2008 оны 678 дугаар тушаалын 1,
2, 3, 4, 5 дугаар хавсралтыг тус тус хүчингүй болсонд
тооцсон.)
Журам батлах тухай: "Барааг улс хооронд дамжуулан
өнгөрүүлэх гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"
Нэгдүгээр хавсралт, "Барааг дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам" Хоёрдугаар
хавсралт, "Барааг шилжүүлэн ачих горим хэрэгжүүлэх журам"
Гуравдугаар хавсралт
Журам батлах тухай: "Барааг хүлээн авахаас татгалзах
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам" Нэгдүгээр
хавсралт, "Бараа устгах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
хэрэгжүүлэх журам" Хоёрдугаар хавсралт, "Улс хоорондын
тээврийн үйлчилгээний барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам" Гуравдугаар
хавсралт
Журам батлах тухай: Барааны ангиллын кодыг урьдчилан
тодорхойлох журам
Журам батлах тухай: Гаалийн хууль тогтоомжтой холбогдсон
асуудлаар хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх журам
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Журам батлах тухай: Бараа тээврийн хэрэгсэлд гаалийн
тэмдэглэгээ хэрэглэх журам
Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Оюуны өмчийн газрын даргын
хамтарсан тушаал.
Журам батлах тухай: Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг
гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам
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Журам батлах тухай: Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх онцлог
бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам
(2009 оны 362 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн
бүрдүүлэлт хийх журам”-ын 3 дугаар хэсэгт ГЕГ-ын
даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний А/285 дугаар
тушаалаар өөрчлөлт оруулсныг холбогдох хэсэгт
тусган оруулсан.)
Журам батлах тухай: Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд
хяналт тавих журам
(Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 3 сарын 21ний өдрийн А/53 дугаар тушаалаар 2010 оны 388 дугаар
тушаалын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн
зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-д
өөрчлөлт оруулж, 2-р хавсралтаар баталсан “Гаалийн
зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх нутаг дэвсгэрийн
багцын хуваарилалт”-ыг хүчингүй болгосон.)
Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай
(ГЕГ-ын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
А/29 дүгээр тушаалаар “Үйлчилгээний хураамжийн
хэмжээ тогтоох тухай” Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2013 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/199 дүгээр
тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн
бүрдүүлэлтийн үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ”-ний 5
дахь хэсгийг өөрчлөн найруулсныг тусгасан.)
Монгол Улсын сайд, Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх
газрын дарга, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал
Журам батлах тухай: Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг
гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам
Журам батлах тухай: Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт
хийх журам
Програм нэвтрүүлэх тухай: “Үйлчилгээний хураамжийн
орлогын хуудас” Маягт №1, “Гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас”
Маягт №2, “Лабораторийн шинжилгээний хураамжийн хуудас”
Маягт №3-ыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх тухай
Гааль, Татварын ерөнхий газрын даргын тушаал Журам
батлах тухай: 1 дүгээр хавсралт "Барааг дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх
журам”,
2 дугаар хавсралт “Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан
боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх
журам”,
3 дугаар хавсралт “Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр
хугацаагаар оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх
журам” ,
4 дүгээр хавсралт “Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам” ,
5 дугаар хавсралт “Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан
оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”
Гааль, Татварын ерөнхий газрын даргын тушаал Журам батлах
тухай: 1 дүгээр хавсралт “Барааг хилийн чанадад бүрмөсөн
гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам” ,
2 дугаар хавсралт “Барааг хилийн чанадад түр хугацаагаар
гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам” ,
3 дугаар хавсралт “Барааг хилийн чанадад боловсруулах
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам” ,
4 дүгээр хавсралт “Барааг хилийн чанадад буцаан гаргах
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”
Заавар батлах тухай: Бүрэн буюу бүрэн бус суудлын
автомашин, суудлын автомашины кузовыг тодорхойлон ангилах
заавар
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Журам батлах тухай: ТИР Конвенцийг хэрэгжүүлэх, ТИР
карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих журам
Журам батлах тухай: Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх
цахилгаан эрчим хүчинд гаалийн хяналт тавих, бүрдүүлэлт хийх
журам
Журам батлах тухай: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис,
тэдгээрийн түүхий эдийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхэд
тавих хяналтын тусгай журам
Заавар батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт "Гаалийн хилээр
нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн Үндсэн маягт", Хоёрдугаар
хавсралт "Нэмэлт маягт", Гуравдугаар хавсралт “Гаалийн
хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн хавсралт” , Дөрөвдүгээр
хавсралт “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”, Тавдугаар хавсралт “Гаалийн хилээр
нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг шалгах заавар”
Харьяа байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой
бараагаар хязгаарлах тухай
Тагнуулын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар,
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга нарын хамтарсан тушаал
Журам батлах тухай: Тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэх,
дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж ирэх зөвшөөрөл олгох
журам
Жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай: Барааг тодорхойлох,
кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны
барааны ангиллын жагсаалт
Үндэсний кодод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай:
(2017 оны А/300 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан
“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн
гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын зарим
үндэсний кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлт)
Үндэсний кодод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай:
(2017 оны А/300 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан
“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн
гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын зарим
үндэсний кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлт)
Үндэсний кодод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2016.12.12

А/79

132

2016.12.12

А/80

137

2016.12.12

А/81

139

2016.12.12

А/82

141

2016.12.12

А/83

199

2017.06.23

А/52/
А/148/
А/123

200

2017.12.22

А/300

203

2018.01.25

А/20

204

2019.10.17

А/212

205

2019.12.02

А/266

209

Төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай: "Барааны экспорт
импортын статистикийн мэдээлэл” эмхтгэл, статистикийн
мэдээлэл, лавлагаагаар үйлчлэхэд авах төлбөрийн хэмжээ
Шалгуур батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Тээвэрлэгч
байгууллагад гаалийн итгэмжлэл олгох шалгуур”, Хоёрдугаар
хавсралт “Бүрдүүлсэн бичиг баримтын жагсаалт”, Гуравдугаар
хавсралт “Автотээврийн хэрэгслийн жагсаалт”, Дөрөвдүгээр
хавсралт “ГИТ” таних тэмдгийн загвар
Журам батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт "Зорчигчийн хувийн
хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам",
Хоёрдугаар хавсралт "Зорчигчийн гаалийн мэдүүлгийн маягт"
Журам батлах тухай: Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах,
магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам
Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар
хязгаарлах тухай
Журам батлах тухай: Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа,
тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам

2018.08.14

A/149

211

2019.06.20

А/128

212

2019.10.30

А/223

218

2019.10.30

А/226

226

2019.11.01

А/246

267

2019.12.04

А/275

268

Гарчиг

2019.12.04

А/276

286

2019.12.04

А/281

317

41

Журам батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Гаалийн баталгаат
агуулахын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”,
Хоёрдугаар хавсралт “Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”, Гуравдугаар
хавсралт “Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын гаалийн
бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”, Дөрөвдүгээр
хавсралт “Гаалийн баталгаат барилгын талбайн гаалийн
бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”, Тавдугаар хавсралт
“Татваргүй барааны дэлгүүрийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
хэрэгжүүлэх журам”
Журам батлах тухай: Ачааны манифест нөхөн бичих, хянах,
бүртгэх журам
Журам батлах тухай: Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам

2019.12.04

А/282

327

42

Журам батлах тухай: Гаалийн хяналтын бүсийн журам

2019.12.06

А/294

332

1999.11.30

475

341

2001.10.15

635

342

2005.04.05

192

343

2006.11.24

769

344

2008.10.15

640

345

2008.10.17

658

348

2017.03.20

А/50

356

2008.10.22

682

359

2008.11.10

732

362

2008.11.28

515/760

365

2008.12.25

816/434

367

2009.04.13

169

369

2009.10.19

534

372

2010.03.30

164

375

2010.10.26

553

377

39

40

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
43

44
45
46
47
48

49
50
51
52

53

54
55
56

Журам батлах тухай: Гаалийн улсын байцаагчийн тангараг
өргөх журам
(2007 оны 712 дугаар тушаалаар зарим зүйл заалтад
нэмэлт өөрчлөлт орсныг тусган оруулсан.)
Журам батлах тухай: Хүндэт гаальчин тэмдэг олгох журам
Хөдөлмөрийн нөхцлийн тухай: Гаалийн төв лабораторийн
гаалийн улсын байцаагч нарын хөдөлмөрийг хэвийн бус, хүнд
нөхцөлөөр тооцсон
Хурал зохион байгуулах тухай: Видео хурлыг зохион
байгуулах ажлын дэг
Журам батлах тухай: Гаалийн улсын байцаагчид цол олгох
журам
Журам батлах тухай: Гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт
хувцас эдэлгээний хугацаа ялгах тэмдгийн загвар хэрэглэх
журам
(2014 оны А/228 дугаар тушаалаар орсон өөрчлөлтийг
тусган оруулсан.)
Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай: Гаалийн улсын
байцаагчийн албан тушаалын ангиллаар ялгах тэмдэг хэрэглэх
жагсаалт
Дүрэм батлах тухай: Гаалийн лабораторийн дүрэм
Журам батлах тухай: Гаалийн ажилтанд байгууллагын
мэдлийн орон сууц түр эзэмшүүлэх, орон сууц худалдан авах,
амины орон сууц барихад дэмжлэг үзүүлэх тухай журам
Монголбанкны ерөнхийлөгч, Улсын гаалийн ерөнхий газрын
даргын хамтарсан тушаал.
Журам батлах тухай: Монголбанк, Улсын гаалийн
ерөнхий газрын хооронд мөнгө угаах болон терроризмыг
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх талаар хамтран ажиллах тухай журам
Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Гадаадын иргэн, харьяатын
асуудал эрхлэх албаны даргын хамтарсан тушаал.
Гэрээ байгуулах тухай: Гаалийн ерөнхий газар, Гадаадын
иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албаны хамтран ажиллах
гэрээ
Заавар батлах тухай: “Гаалийн лавлах 1281”-ийн үйл
ажиллагааны заавар
Дүрэм батлах тухай: Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн
дүрэм
Журам батлах тухай: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис
илэрсэн дээжийг шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, ашиглах,
хадгалах, устгах журам
(ГЕГ-ын даргын 2018.12.31-ны А/251 тушаалаар Энэ журмын 1, 2,
3 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсон. )

57

Зарим хилийн боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай

7

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл
58
59
60

61
62
63

64
65

66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79

8

Журам батлах тухай: Теле хяналтын нэгдсэн системийг
ашиглах журам
"Гаалийн хяналтын стратеги" батлах тухай

2010.12.30

688

377

2011.02.28

87

381

Тагнуулын ерөнхий газрын дарга, Гаалийн ерөнхий газрын
даргын хамтарсан тушаал.
Журам батлах тухай: Тагнуулын байгууллага, Гаалийн
байгууллагын хамтран ажиллах журам
Гаалийн байгууллагын мэдээллийн стратегийг батлах тухай

2011.07.01

260/319

385

Заавар батлах тухай: Импортын барааны гаалийн үнийг
шалгах, гаалийн үнийг тодорхойлох заавар
Зааварт нэмэлт оруулах тухай: ГЕГ-ын даргын 2012 оны А/30
дугаар тушаалаар батлагдсан “Импортын барааны гаалийн
үнийг шалгах, гаалийн үнийг тодорхойлох заавар”-т оруулах
нэмэлт
Гаалийн хяналтын бүс болон баталгаат бүсэд ашиглах
мэдээллийн систем, технологид тавигдах шаардлага, тоног
төхөөрөмжийн үзүүлэлт батлах тухай
Журам батлах тухай: Цахим мэдээ, мэдээлэл хүлээн авах
түгээх журам
(ГЕГ-ын даргын 2013 оны А/127 дугаартай тушаалын
тэмдэглэл хэсэгт ГЕГ-ын даргын 2019.08.23-ны өдрийн
А/174 дүгээр тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгасан.)
Журам батлах тухай: Гаалийн байгууллагын цахим сургалтын
журам
Аргачлал батлах тухай: Гадаад худалдааны түнш орны
статистикийн мэдээлэлтэй зэрэгцүүлсэн судалгаа хийх аргачлал
Монголбанкны ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын хамтарсан
тушаалыг хэрэгжүүлэх тухай
Аргачлал батлах тухай: Улсын төсвийн гаалийн орлогын
төлөвлөгөөний төслийг таамаглах, гүйцэтгэх шинжилгээ хийх
аргачлал
Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Гаалийн ерөнхий газрын
даргын хамтарсан тушаал.
Аргачлал шинэлэн батлах тухай: Барааны экспорт, импортыг
бүртгэх, статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал
Журам батлах тухай: Гаалийн байгууллагын ажилтныг
гадаадад сургах, давтан сургах үйл ажиллагааг зохицуулах
журам
Гаалийн татвар, хураамжийн төлбөр тооцоонд цахим хэлбэрийг
нэвтрүүлэх тухай
Маягт, заавар батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Гаалийн
бүрдүүлэлтийн хуудас” Маягт №2-ын загвар, түүнийг цахим
хэлбэрээр бүрдүүлэх заавар хоёрдугаар хавсралт
Заавар батлах тухай: Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх
заавар
Журам батлах тухай: Чингэлэг, ачааны автомашин шалгах
рентгэн төхөөрөмжийг гаалийн хяналт шалгалтад ашиглах
журам
Заавар батлах тухай: Ашигт малтмал, уул уурхайн
бүтээгдэхүүн, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих
технологи ажиллагааны заавар
Заавар батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт "Гаалийн ерөнхий
газрын зохион байгуулалтын нэгжийн индекс", Хоёрдугаар
хавсралт "Албан хэрэг хөтлөлтийн заавар"
Эрсдэлийн удирдлагын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн
батлах тухай
Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны дэгийг батлах тухай

2011.12.30

690

388

2012.02.29

А/30

393

2014.07.07

А/124

420

2012.05.28

А/83

422

2013.06.04

А/127

427

2013.09.17

А/187

429

2013.12.06

А/253

432

2014.04.04

А/61

441

2014.07.17

А/130

441

2015.02.03

А/14,А/15

443

2015.05.14

А/89

454

2015.06.08

А/125

457

2015.06.09

А/133

463

2015.06.18

А/135

467

2015.12.14

А/282

477

2015.12.14

А/287

479

2016.09.19

А/15

483

2016.10.04

А/22

491

2016.11.02

А/48

491

Гарчиг

Журам, дэгийг шинчлэн батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт
“Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí çºð÷ëèéã õÿíàí øàëãàõ
æóðàì", Хоёрдугаар хавсралт "Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
ñàõèëãûí õîðîîíû õóðàëäààíû äýã"

2016.11.30

А/64

495

2016.12.02

А/69

501

2016.12.20

А/93

504

83

Журам батлах тухай: “Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí
¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðòûí æóðàì"
Журам батлах тухай: "Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн
дотоод журам"
(ГЕГ-ын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн
А/250 дугаар тушаалаар “Гаалийн байгууллагын
хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт өөрчлөлт орсныг
журмын холбогдох заалтуудад тусган оруулсан.)
Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай.

2016.12.22

А/97

522

84

Сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай.

2016.12.22

А/98

523

85

Хөтөлбөр батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт "Гаалийн
байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн дунд хугацааны
хөтөлбөр”, Хоёрдугаар хавсралт “Гаалийн байгууллагын
ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах үйл
ажиллагааны дэд хөтөлбөр”
Дүрэм батлах тухай: Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Баримт
бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм
Мэдээлэл ирүүлэх тухай

2017.07.04

А/164

523

2017.07.04

А/175

533

2017.07.27

А/176

534

Журам батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Гаалийн албаны
эрэлч нохойн сонголт, нөхөн хангалт, бүртгэлжилтийг
зохицуулах журам”, Хоёрдугаар хавсралт “Албаны эрэлч нохойд
үнэрлүүүлж, эрж хайлгахыг хориглосон барааны жагсаалт”,
Гуравдугаар хавсралт “Эрэлч нохойн сургалтын төвийн үржлийн
хөтөлбөр”, Дөрөвдүгээр хавсралт “Гаалийн албаны эрэлч
нохойн хувийн хэрэг”, Тавдугаар хавсралт “Гаалийн албаны
эрэлч нохойн хяналтын карт”
Журам, жагсаалт батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Гаалийн
байгууллагын нууцыг хадгалах, хамгаалах журам”, Хоёрдугаар
хавсралт “Нууц баримт бичиг, мэдээлэлтэй танилцах эрх бүхий
албан тушаалтны жагсаалт”
Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах ажлыг
сайжруулах тухай
Програм нэвтрүүлэх тухай: Дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх
манифест нөхөн бичих програм
Журам батлах тухай: Статистикийн мэдээлэл лавлагаа болон
гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт авах тухай
хүсэлтийг шийдвэрлэх журам
Журам батлах тухай: Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагналын
шалгуур, олгох журам
Код батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Гаалийн улсын
байцаагчийн дүрэмт хувцас, хэрэглэл, ялгах тэмдгийн загварын
нэр, код”, Хоёрдугаар хавсралт “Гаалийн улсын байцаагчийн
дүрэмт хувцас, хэрэглэл, ялгах тэмдгийн загварын кодны
тайлбар”
Журам батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Гаалийн хяналтын
зорилгоор ашиглах ломбоны бүртгэлд хяналт тавих журам”,
Хоёрдугаар хавсралт “Ломбоны тайлан”-гийн маягтын загвар
Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн
томилох тухай
Цахим бүртгэлд шилжүүлэх тухай

2017.07.28

А/181

535

2017.11.02

А/248

545

2018.04.03

А/55

550

2018.05.22

А/96

554

2018.07.06

А/133

554

2018.08.29

А/150

559

2018.09.13

А/179

564

2018.11.01

А/195

569

2018.11.23

А/208

572

2018.12.20

А/239

573

80

(Энэ тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн
ерөнхий газрын Сахилгын хорооны хуралдааны дэг”-ийн 2 дугаар
зүйлийн 2.8 дахь хэсэгт ГЕГ-ын 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны
өдрийн А/178 дугаар тушаалаар өөрчлөлт оруулсныг тусгасан.)
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82

86
87
88

89

90
91
92
93
94

95
96
97
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2018.12.26

А/249

574

2019.03.26

А/41

578

2019.05.06

А/82

580

101

Журам батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Гаалийн улсын
байцаагчийн ажлын үр дүнг дүгнэх журам”, Хоёрдугаар хавсралт
“Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг дүгнэх жишиг
шалгуур үзүүлэлт”
Албан хаагчдын хоол, унааны зардлын хөнгөлөлтийг шинэчлэн
тогтоох тухай
Хөтөлбөр, дүрэм, төлөвлөгөө батлах тухай: Нэгдүгээр
хавсралт “Гаалийн байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын
хөтөлбөр”, Хоёрдугаар хавсралт “Гаалийн хяналт, шалгалтад
рентген төхөөрөмж ашиглах үед дагаж мөрдөх цацрагийн
аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, Гуравдугаар хавсралт “Цацрагийн
болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө”
Дүрэм батлах тухай: Мэдээллийн технологийн төвийн дүрэм

2019.05.24

А/96

594

102

Галын аюулгүй байдлын дүрэм батлах тухай

2019.05.24

А/97

596

103

Зааварчилгаа батлах тухай: Гаалийн байгууллагын
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийтлэг
зааварчилгаа
Гаалийн хяналтын тэмдэг хэрэглэх аргачлал батлах тухай:
Нэгдүгээр хавсралт “Гаалийн хяналтын тэмдгийг хэрэглэх
аргачлал”, Хоёрдугаар хавсралт “Гаалийн хяналтын тэмдгийн
дардасын загвар”, Гуравдугаар хавсралт “Гаалийн хяналтын
тэмдгийг ашиглах заавар”
Дүрэм батлах тухай: Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн
газар, хорооны дүрэм
Гаалийн ерөнхий газрын Гамшгаас хамгаалах штаб,
мэргэжлийн анги байгуулах тухай: Нэгдүгээр хавсралт
“Гаалийн ерөнхий газрын Гамшгаас хамгаалах штабын бүтэц,
бүрэлдэхүүн”, Хоёрдугаар хавсралт “Гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн анги, шуурхай бүлгийн бүтэц, бүрэлдэхүүн”,
Гуравдугаар хавсралт “Гаалийн ерөнхий газрын гамшгаас
хамгаалах бүрэлдэхүүнд зарлан мэдээлэл дамжуулах бүдүүвч”,
Дөрөвдүгээр хавсралт “Гаалийн ерөнхий газрын Гамшгаас
хамгаалах штабын болон Мэргэжлийн ангийн удирдах
бүрэлдэхүүний үүрэг, үйл ажиллагаа”
Дүрэм батлах тухай: Эрэлч нохойн сургалтын төвийн дүрэм

2019.06.05

А/107

598

2019.06.20

А/129

630

2019.07.09

А/142

635

2019.08.06

А/159

638

2019.08.23

А/176

647

Дүрэм батлах тухай: Хэвлэл мэдээлэл, сургалт, судалгааны
төвийн дүрэм
Төлөвлөгөө батлах тухай: Гаалийн ерөнхий газрын архивын
баримтыг онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед нүүлгэн шилжүүлэх
төлөвлөгөө
Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай: Гаалийн ерөнхий
газарт хэрэглэгдэх хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл,
тэдгээрийн индекс
Журам батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Гаалийн
байгууллагын бэлгэ тэмдгийн тухай журам”, Хоёрдугаар
хавсралт "Гаалийн байгууллагын бэлгэ тэмдгийн загвар"
Журам батлах тухай: Гаалийн эрсдэлийн удирдлагыг
хэрэгжүүлэх журам
Журам батлах тухай: Нэгдүгээр хавсралт “Захиргааны
статистикийн мэдээллийг бүрдүүлэх, боловсруулах журам”,
Хоёрдугаар хавсралт “Захиргааны статистикийн мэдээллийн
маягт”, Гуравдугаар хавсралт “Захиргааны статистикийн
мэдээллийн маягтыг нөхөх заавар”
Аргачлал болон тайлагнах хугацааг шинэчлэн батлах тухай:
Нэгдүгээр хавсралт. “Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд
хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”, Хоёрдугаар
хавсралт “Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, үйл
ажиллагааны хэрэгжилтийг тайлагнах хугацаа”

2019.08.23

А/177

650

2019.09.23

А/207

652

2019.12.02

А/267

656

2019.12.03

А/271

658

2019.12.05

А/287

661

2019.12.24

А/308

674

2019.12.12

А/298

739

98

99
100

104

105
106

107
108
109
110
111
112
113

114
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 05 дугаар			
сарын 15 өдөр

Дугаар 317

Улаанбаатар хот

УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖИД
НОГДУУЛАХ ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН
ХУРААМЖИЙН ТАЛААР
Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт, Санхүү,
эдийн засгийн сайд, Дэд бүтцийн сайдын хамтрасан 2004 оны 109/86 тоот тушаалаар
батлагдсан “Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлтийн журам”-ын
2.23 дахь заалт, Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2008 оны
5 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Гаалийн хилээр оруулах 1000 ам.доллар, гаргах 500 ам.доллараас доош
үнэ бүхий, арилжааны шинж чанаргүй улс хоорондын шуудангийн илгээмжид гаалийн
бүрдүүлэлтийн хураамж ногдуулахыг зогсоосугай.
2.Улс хоорондын шуудангийн илгээмжид бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Олон улсын шуудан илгээмж дэх гаалийн хороо
/Ц. Цагаанцоож/-д үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушалыг 2008 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 09 дүгээр
сарын 10-ны өдөр

Дугаар 536

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 251 дүгээр зүйлийн 251.3 дахь хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
(ГЕГ-ын даргын 2008 оны 536 дугаартай тушаалын тэмдэглэл хэсэгт ГЕГ-ын
даргын 2019.08.23-ны өдрийн А/170 дугаар тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгав.)
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1.“Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга бөгөөд Хяналт,
эрсдэлийн удирдлагын газрын дарга /Д.Оюунчимэг/-т үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2002 оны 266 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2008 оны 09 дүгээр сарын
22-ны өдрийн 2941 дүгээрт бүртгэлтэй.

Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 536 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò
ÁÀÐÀÀ, ÒÝÝÂÐÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑËÈÉÃ ÑÀÀÒÓÓËÀÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä ìýðãýæëèéí
áàéãóóëëàãûí ä¿ãíýëò ãàðãóóëàõ, øèíæèëãýý õèéëãýõ, ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãààñ
ìýäýýëýë, ëàâëàãàà àâàõ, õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòíûã ãààëèéí øàëãàëòàä
îðîëöóóëàõ çîðèëãîîð ãààëèéí áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàí áàðàà òýýâðèéí õýðýãñëèéã
ñààòóóëàõòàé õîëáîîòîé õàðèëöààã çîõèöóóëàõàä ýíýõ¿¿ æóðìûí çîðèëãî îðøèíî.
1.2.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñààòóóëàõàä Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 239.1-ä çààñàí
çàð÷ìûã áàðèìòàëæ àæèëëàíà.
Õî¸ð.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñààòóóëàõ
2.1.Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ýíý æóðìûí 1.1-ä
çààñàí çîðèëãîîð ñààòóóëíà.
2.2.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñààòóóëàõäàà “Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã
ñààòóóëàõ õóóäàñ”/ìàÿãò ¹5/-ûã 2 õóâü áè÷èæ, íýãä¿ãýýð õóâèéã ãààëèéí áàéãóóëëàãàä,
õî¸ðäóãààð õóâèéã ìýä¿¿ëýã÷èä ºãíº.
2.3.Ñààòóóëñàí áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ãààëèéí ò¿ð àãóóëàõàä îðóóëàõ áºãººä
áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ãààëèéí ò¿ð àãóóëàõàä õàäãàëàõ õóãàöàà ñààòóóëñàí áàðààíä
õàìààðàõã¿é.
2.4.Çàðèì íýðèéí îíöëîã /õàäãàëàëòûí òóñãàé íºõöºë øààðäàãäàõ, àìàðõàí
ìóóäàæ ãýìòýõ, àþóëòàé áàðàà ãýõ ìýò/ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã çîðèóëàëòûí òîíîã
òºõººðºìæººð òîíîãëîãäñîí ò¿ð àãóóëàõàä õàäãàëàõ áºãººä áîëîìæã¿é áîë ýçýìøèã÷èéí
àãóóëàõ, áàéð, ñàâàíä õàäãàëóóëæ áîëíî. Ãààëèéí áàéãóóëëàãà ýíý òîõèîëäîëä òóõàéí
àãóóëàõ, áàéð, ñàâ, áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã áèò¿¿ìæèëíý.
2.5.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñààòóóëñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ìýðãýæëèéí
áàéãóóëëàãûí ä¿ãíýëò, ìýäýýëýë, ëàâëàãàà ãàðãóóëàõ, õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà, àëáàí
òóøààëòíûã ãààëèéí øàëãàëòàä îðîëöóóëàõ çýðýã àæèëëàãààã íýí äàðóé ýõë¿¿ëíý.
2.6.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñààòóóëñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ ñààòóóëñàí
¿íäýñëýë, øèéäâýðýý ãààëèéí õÿíàëò, øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷
áîëîí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû óäèðäëàãàä àæëûí ºäºðò áàãòààí ìýäýãäýíý.
2.7.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ñààòóóëñàí áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéí òàëààð
12
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ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãûí ãàðãàñàí ä¿ãíýëò, ìýäýýëëèéí òàëààð ãààëèéí õÿíàëò, øàëãàëò
õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷èä áîëîí ìýä¿¿ëýã÷èä òàíèëöóóëíà.
2.8.Ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ íü øàëãàëòûí ìàòåðèàëòàé òàíèëöàæ, õýðõýí
øèéäâýðëýõ òàëààð ÷èãëýë ºãíº.
2.9.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýë ñààòóóëàí øàëãàõ ÿâöàä
çàõèðãààíû çºð÷èë èëýðâýë Ãààëèéí òóõàé õóóëüä çààñíààð øèéäâýðëýæ, õàðèí
ýð¿¿ãèéí ãýìò õýðãèéí øèíæòýé çºð÷èë èëýðñýí òîõèîëäîëä òýìäýãëýë ¿éëäýæ ýðõ á¿õèé
áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëíý.
2.10.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñààòóóëàõ òóõàé ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ áè÷ãýýð
ìýäýãäñýí òîõèîëäîëä “Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñààòóóëàõ õóóäàñ”/ìàÿãò ¹5/ áè÷íý.
Ãóðàâ. Ñààòóóëñàí áàðàà,òýýâðèéí õýðýãñëèéã øàëãàõ õóãàöàà
3.1.Ñààòóóëñàí áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéí òàëààð ä¿ãíýëò, ëàâëàãàà ãàðãóóëàõ
àæèëëàãààã 30 õîíîãîîñ äýýøã¿é õóãàöààíä áàãòààí ã¿éöýòãýæ, õîëáîãäîõ øèéäâýð ãàðãàíà.
3.2.Ýíý æóðìûí 3.1-ä çààñàí õóãàöààíä íÿãòëàí øàëãàõ àæèëëàãàà ÿâóóëæ
äóóñààã¿é áîë ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ òàéëáàð áè÷èæ, ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãàä
òàíèëöóóëíà.
3.3.Ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãà øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë íÿãòëàí øàëãàõ õóãàöààã
60 õ¿ðòýë õîíîãîîð íýã óäàà ñóíãàæ áîëíî.
3.4.Ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãà õóãàöàà ñóíãàñàí òóõàé òóøààë ãàðãàíà.
Äºðºâ.Áóñàä ç¿éë
4.1.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñààòóóëñíààñ õîéø ýíý æóðìûí 3.1, 3.3-т çààñàí
õóãàöààíä õ¿íäýòãýí ¿çýõ øàëòãààíã¿éãýýð àæèëëàãàà ÿâóóëààã¿é, õóóëèàð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý
ã¿éöýòãýõäýý áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä õîõèðîë ó÷ðóóëàõ àëèâàà ¿éëäýë, ýñ ¿éëäýõ¿é
ãàðãàñàí àëáàí òóøààëòàíä ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýíý.
4.2.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñààòóóëñàíòàé õîëáîãäîí ãàðàõ çàðäàë, õîõèðëûã
ìýä¿¿ëýã÷ õàðèóöíà.
4.3.Ýíý æóðìààð çîõèöóóëààã¿é áóñàä àñóóäëûã ãààëèéí áîëîí õîëáîãäîõ õóóëü
òîãòîîìæèéí äàãóó øèéäâýðëýíý.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 09 дүгээр
сарын 23-ны өдөр

Дугаар 573

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 278.4, Улсын гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2008 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг
Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцөн ТУШААХ нь:
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1. “Гаалийн улсын байцаагчийн тусгай хэрэгсэл, түүнийг хэрэглэх, хадгалах
заавар“-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга бөгөөд Хяналт,
эрсдэлийн удирдлагын газрын дарга /Д.Оюунчимэг/-т даалгасугай.
3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Монгол Улсын
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 69 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд
тооцсугай.
ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2008 оны 09 дүгээр
сарын 30-ны өдрийн 2945 дугаарт бүртгэлтэй.
Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
2008 оны 573 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ,
ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭХ, ХАДГАЛАХ ЗААВАР
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн улсын байцаагч албан үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ Монгол Улсын
Гаалийн тухай хуулийн 277 дугаар зүйлд заасан нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, тээврийн
хэрэгсэл албадан зогсоох тусгай хэрэгсэл, хамгаалах тусгай хэрэгсэл, албаны нохой
/цаашид “тусгай хэрэгсэл” гэх/, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх /цаашид “мэх” гэх/ хэрэглэхдээ
мөн хуулийн 278 дугаар зүйл, Гаалийн улсын байцаагчийн тусгай хэрэгсэл түүнийг
хэрэглэх, хадгалах зааврыг мөрдлөг болгоно.
1.2.Тусгай хэрэгсэл, мэхийг Гаалийн тухай хуулийн 278 дугаар зүйлд заасан
тохиолдолд хэрэглэж болно.
1.3.Энэ зааврын дагуу тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэснээс үүдэн гарах үр дагаврыг
гаалийн улсын байцаагч, эрх бүхий албан тушаалтан хүлээхгүй.
1.4.Тусгай хэрэгслийг эрх бүхий гаалийн улсын байцаагч нь ажлын цагаар байнга
биедээ авч явах эрхтэй.
Хоёр.Тусгай хэрэгслийн жагсаалт
2.1. Нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл
2.1.1. гав /хурууны болон бугуйн/
2.1.2. цахилгаан бороохой
2.1.3. резинэн бороохой
2.2. Тээврийн хэрэгсэл албадан зогсоох тусгай хэрэгсэл
2.2.1. хурд сааруулагч
2.2.2. торон хаалт
2.2.3. дугуй хагалагч /зараа/
2.3. Хамгаалах тусгай хэрэгсэл
2.3.1. тор шидэгч
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2.3.2. хүлэг
2.3.3. хийн буу /амьсгал боогдуулагч, нулимс асгаруулагч хийгээр цэнэглэсэн/
2.3.4. баллон /амьсгал боогдуулагч, нулимс асгаруулагч хий агуулсан/
2.4. Зэвсэггүйгээр тулалдах гар тулааны мэх
2.4.1. боох мэх
2.4.2. тонгорох мэх
2.4.3. өчих мэх
2.4.4. хутга мэс хариулах мэх
2.4.5. бие хамгаалах хариу цохилт
2.5. Албаны нохой
Гурав.Тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх
3.1. Нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг гаалийн улсын байцаагч албан үүргээ гүйцэтгэж
байхдаа түүний амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулж болзошгүй байдлаар хүч
хэрэглэхээр заналхийлэх, согтуурсан болон өөрийгөө удирдах чадваргүй болсон этгээдийн
зүгээс хүч хэрэглэсэн, эсхүл хүч хэрэглэхээр довтолсон үед хэрэглэж болно.
3.2. Гаалийн улсын байцаагч нь тусгай хэрэгсэл, мэхийг тухайн нөхцөл байдалд
тохируулан сонгон хэрэглэхдээ гарцаагүй байдал, аргагүй хамгаалалтын хэр хэмжээг
хэтрүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
3.3. Тээврийн хэрэгсэл албадан зогсоох тусгай хэрэгсэл, хамгаалах тусгай хэрэгсэл,
албаны эрэлч нохойг гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын шийдвэрээр томилогдсон
эрх бүхий гаалийн улсын байцаагч нар хэрэглэнэ.
3.4. Нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг хэрэглэх:
3.4.1. Гавыг гар, хөл, хуруунд хийж болно.
3.4.2. Хоёр гарыг урд нь болон ард нь бугуйгаар холбож гавлахдаа гавыг гарт нь
шигдэхгүйгээр, холхих боломжтой байхаар тохируулна.
3.4.3. Хурууны гавыг хоёр гарын эрхий хуруунд хийнэ.
3.4.4. Хоёр хүнийг гараар нь холбон гавлаж болно.
3.4.5. Хүний гар буюу хөлийг автомашины суудал, тэвш, бусад үл хөдлөх эд
зүйлтэй холбож гавлаж болно.
3.4.6. Гав хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа эсэхийг гаалийн улсын байцаагч
шалгаж байх бөгөөд гавыг хүйтний улиралд хэрэглэхдээ хөл, гарыг хайрч гэмтэх, түүнчлэн
дулааны шугам сүлжээ зэрэг халуун зүйлтэй холбож гэмтэхээс сэргийлнэ.
3.4.7. Цахилгаан бороохойг хүний нүүр болон ил хэсэгт хүргэж хүчдэл өгөх, нэг
байрлалд арван секундээс илүү хугацаагаар хэрэглэхийг хориглоно.
3.4.8. Резинен бороохойг өгзөгний маханд буюу дал хавсарч хэрэглэнэ. Хүний
толгой, нүүр, давсаг, бүсэлхий, элэг, бөөрөнд цохихыг хориглоно.
3.4.9. Нэг төрлийн тусгай хэрэгслийг удаан хугацаагаар хэрэглэснээс эрүүл
мэндэд хохирол учирч болзошгүй тохиолдолд өөр төрлийн тусгай хэрэгслээр солино. Гав,
хүлэгтэй хүнийг хяналтгүй орхихийг хориглоно.
3.5. Тээврийн хэрэгслийг албадан зогсоох тусгай хэрэгслийг хэрэглэх:
3.5.1. Тээврийн хэрэгслийг албадан зогсоох тусгай хэрэгслийг гаалийн шалгалт
дуусаагүй байхад гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй хөдөлгөх, барааг хилээр хууль
бусаар нэвтрүүлэх зорилгоор, эсхүл гаалийн хяналтаас зугтсан тохиолдолд хэрэглэнэ.
3.5.2. Тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй авч зугтсан
этгээдийг албадан зогсоохын тул тээврийн хэрэгслийн дугуй болон гинжний завсарт
шигдэж эргэлтийг сааруулах зориулалттай хэрэгсэл мөн хурдыг сааруулах зорилгоор саад
хэрэглэж болно.
3.6. Хамгаалах тусгай хэрэгслийг хэрэглэх:
3.6.1. Тор шидэгчийг өөрийн ухаангүй болсон /их согтолтын улмаас гэх мэт/
болон сэтгэцийн өвчний улмаас өөрийгөө хянах чадваргүй болсон этгээд гаалийн улсын
байцаагчид халдаж, хяналт, шалгалтын хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахад хүргэсэн
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тохиолдолд түүнийг таслан зогсоох боломж бололцоо хязгаарлагдсан үед хэрэглэнэ.
3.6.2. Нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч баллоныг хэрэглэхдээ салхины
дээд талаас өөрт болон хөндлөнгийн этгээдэд аюулгүй байдлаар хэрэглэх бөгөөд нулимс
асгаруулагч, амьсгал боогдуулах хийг олон хүнтэй, битүү танхимд хэрэглэхийг хориглоно.
3.6.3. Нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч бууг эрх бүхий гаалийн улсын
байцаагч хэрэглэх бөгөөд бууны сумыг сонгохдоо байлдааны болон өөр стандарт бус сум
андуурагдаж хэрэглэгдэхээс сэргийлэх, нэг метрээс ойр зайд хүний толгой, нүүр хэсэгт
чиглүүлэн буудах,                      
3.6.4. Нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч бууг хэрэглэсэн тохиолдолд
түүнийг хэрэглэх болсон үндэслэл, хэрэглэсэн байдал, үр дагаварын тухай акт үйлдэж
байгууллагын удирдлагад танилцуулах бөгөөд удирдлага нэн даруй харьяалах прокурорт
мэдэгдэнэ.
3.6.5. Хүлэг нь хүний гар биед шигдэхээргүй, сунадаггүй, үрж гэмтэл
учруулахгүй эдлэлээр хийгдсэн байх бөгөөд нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж
болох бүх тохиолдолд хэрэглэж болно.
3.6.6. Зориулалтын хүлэггүй бол хоёр гарыг урд нь ба ард нь зөөлөн эдээр
холбон тугалчилж үзүүрийг хөврөхөөр уяна. Хүлгийг хоёр гарын бугуйгаар, эсхүл эрхий
хуруунуудыг холбон хүлнэ. Энэ үед уг этгээд хүлгийг өөрөө тайлах боломжгүй, холбож
хүлсэн зүйл нь унах, дарагдах, цохигдохооргүй байх ба хүлэгтэй хүнийг байнгын хяналтад
байлгана.
3.7. Зэвсэггүйгээр тулалдах гар тулааны мэхийг хэрэглэх:
3.7.1. Самбо, карате, гардан тулаан зэрэг зэвсэггүйгээр тулалдах бие
хамгаалах мэхийг гаалийн улсын байцаагч бүр эзэмшсэн байж болох бөгөөд тусгай
хэрэгсэл хэрэглэх үндэслэл бий болсон боловч тэдгээрийг хэрэглэх боломжгүй аюултай
нөхцөл байдлын үед хэрэглэж болно. Мэх хийх үндэслэл арилсаны дараа давтан хийхийг
хориглоно
3.7.2. Боох мэхийг илт хүчинд автсан буюу эсэргүүцэгч тал давамгайлсан үед
амь насанд халгүйгээр хувцасны захаар, гарын шуугаар болон хоёр гарын сарвуугаар
боох хэлбэрээр эсэргүүцлийг багасгах, нөгөө талын эрч хүчийг сулруулах үйлдлийг хийнэ.
3.7.3. Тонгорох мэхийг нөгөө талын дайралтын үед хүчийг дагуулан хийж
болохоос гадна самбо, жудогийн тонгорох мэхийг ашиглаж болох ба хатуу хучилттай
орчинд онцгой тохиолдолд хэрэглэнэ.
3.7.4. Өчих мэхийг халдагчийн гар, хөлд боломжтой бүх байрлалд хэрэглэж
болох бөгөөд биед нь гэмтэл учруулан хэтрүүлж үл болно.
3.7.5. Хутга мэс хариулах мэхийг хэрэглэхдээ гардан тулааны хүчийг дагуулах,
мушгих, хашилттай цохилт хийх аргуудыг ашиглан хийнэ.
3.7.6. Довтолсон талын аюулыг багасгах, таслан зогсоох болон аргагүй
хамгаалалтын зорилгоор хариу цохилтыг ноцтой гэмтэл учруулахгүйгээр хийж болно.
3.8 Албаны нохойг ашиглах:
3.8.1. Албаны нохойг тусгай хэрэгслийн зориулалтаар ашиглаж болно.
3.8.2. Гаалийн улсын байцаагч болон бусдын амь насанд аюул учруулахаар
хүйтэн мэс, түүнтэй адил хор уршиг учруулж болох эдээр зэвсэглэсэн этгээд дайрсан бол
нохойны хүзүүвч, хошуувчийг авч дайрах команд өгнө.
3.8.3. Албаны нохойг хүзүүвч, хошууны хамгаалалттай байлгана.
3.8.4. Гэмт хэргийн холбогдогч хэргийн газраас зугтвал албаны нохойг ашиглаж
болно.
Дөрөв.Тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэхийг хориглох ерөнхий нөхцөл
4.1. Хүүхэд болон жирэмсэн болох нь илт мэдэгдэж байгаа эмэгтэйд
4.2. Ухаангүй согтуу болон ямар нэг эсэргүүцэл үзүүлэх чадваргүй хүнд
4.3. Хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх үндэслэл арилсан
4.4. Хууль, зааварт заасан хязгаар заалтыг хэтрүүлэх.
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Тав.Тусгай хэрэгслийг хадгалах
5.1. Гаалийн удирдах төв байгууллагын тухайн чиглэл хариуцсан зохион
байгуулалтын нэгжийн дарга, харьяа газар, хорооны дарга нар тусгай хэрэгсэл хадгалах,
хамгаалах асуудлыг хариуцах гаалийн улсын байцаагчийг томилж, хяналт тавиулна.
5.2. Тусгай хэрэгслийг шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэж, бусад цагт хадгалалт
хариуцсан гаалийн улсын байцаагчийн мэдэлд, зориулалтын байр саванд хадгална. Харин
эзэмшигч арчилгааг байнга хийж байна.
5.3. Тусгай хэрэгсэл хадгалах зориулалтын байр сав нь:
- битүүмжлэх боломжтой шүүгээ, сейф
- тусгай хэрэгслийг хэрэглэх санамж байрлуулсан
- тусгай хэрэгсэл бүрийн ашиглах хугацаа тодорхой заагдсан
- бүртгэлийн дэвтэр /авсан буюу хүлээлгэн өгсөн хүний мэдээллийн талаар/-тэй
байна.
5.4.Тусгай хэрэгслийг гээгдүүлсэн, бусдад шилжүүлж үрэгдүүлсэн тохиолдолд гэм
буруутай гаалийн улсын байцаагчаар үнийг дахин нэмэгдүүлж нөхөн төлүүлнэ.
5.5.Тусгай хэрэгслийн ашиглалт, бэлэн байдлын шаардлагыг тухайн асуудал
хариуцсан албан тушаалтан хянаж мэдээ, тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж гаалийн
удирдах төв байгууллагын тухайн чиглэл хариуцсан зохион байгуулалтын нэгжид ирүүлж
байна.
5.6.Тусгай хэрэгсэл, мэхийг үндэслэлгүйгээр болон буруу хэрэглэсэн гаалийн улсын
байцаагч, эрх бүхий албан тушаалтанд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 îíû 10 äóãààð
ñàðûí 06-íû ºäºð

Äóãààð 618

Óëààíáààòàð õîò

ÆÓÐÀÌ ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 232 дугаар зүйлийн 232.9 дэх хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

(ГЕГ-ын даргын 2008 оны 618 дугаар тушаалын тэмдэглэл хэсэгт ГЕГ-ын даргын
2019.08.23-ны өдрийн А/169 дүгээр тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгав.)

1.“Ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæ çºð÷ñºí áîëîí çºð÷èõèéã çàâäñàí ¿éëäëèéí òàëààðõ
ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâàõ, øèéäâýðëýõ æóðàì”-ûã 1 ä¿ãýýð, “Ìýäýýëýë á¿ðòãýõ ìàÿãò”-ûí
çàãâàðûã 2 äóãààð õàâñðàëòûí ¸ñîîð òóñ òóñ áàòàëñóãàé.
2.Ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæ çºð÷ñºí áîëîí çºð÷èõººð çàâäñàí ¿éëäëèéí òàëààð
òºëáºðòýé ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ çàðäëûã æèë á¿ðèéí òºñºâò òóñãàæ áàéõûã Äýä äàðãà
áºãººä Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ãàçðûí äàðãà /Í.Áîëä/-ä äààëãàñóãàé.
3.Ýíý òóøààëûí áèåëýëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Äýä äàðãà áºãººä Õÿíàëò,
ýðñäэëèéí óäèðäëàãûí ãàçðûí äàðãà /Ä.Îþóí÷èìýã/, Ñòðàòåãè òºëºâëºëò, ýðõ ç¿é, õàìòûí
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àæèëëàãààíû ãàçðûí äàðãà /Ë.Äýëãýðáàÿð/-ä òóñ òóñ äààëãàñóãàé.
4.Ýíý òóøààë ãàðñàíòàé õîëáîãäóóëàí Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
äàðãûí 2000 îíû 544 ä¿ãýýð òóøààëûã õ¿÷èíã¿é áîëñîíä òîîöñóãàé.
5.Ýíý òóøààëûã 2008 îíû 10 äóãààð ñàðûí 06-íû ºäðººñ ýõëýí ìºðäñ¿ãýé.

ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2008 оны 10 дугаар сарын
20-ны өдрийн 2951 дүгээрт бүртгэлтэй.

---оОо--Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 618 äóãààð òóøààëûí
1 ä¿ãýýð õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ÕÓÓËÜ ÒÎÃÒÎÎÌÆ ÇªÐ×ÑªÍ ÁÎËÎÍ ÇªÐ×ÈÕÈÉÃ
ÇÀÂÄÑÀÍ ¯ÉËÄËÈÉÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËËÈÉÃ
Õ¯ËÝÝÍ ÀÂÀÕ, ØÈÉÄÂÝÐËÝÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæ çºð÷ñºí áîëîí çºð÷èõèéã çàâäñàí, áýëòãýñýí ¿éëäýë, ýñ
¿éëäëèéí òàëààðõ ìýäýýëýë /öààøèä “ìýäýýëýë” ãýíý/-èéã ãààëèéí áàéãóóëëàãà òºëáºðòýé
ýñõ¿ë òºëáºðã¿éãýýð õ¿ëýýí àâ÷, íóóöëàëûã õàäãàëàõ, ò¿¿íèéã ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ýðõ
á¿õèé àëáàí òóøààëòíààñ øàëãàæ, øèéäâýðëýõ àæèëëàãààã çîõèöóóëàõàä ýíýõ¿¿ æóðìûí
çîðèëãî îðøèíî.
Õî¸ð. Ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâàõ, á¿ðòãýõ
2.1.Ìýäýýëëèéã ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí äàðãà, äýä äàðãà, ÷èãëýë
õàðèóöñàí çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæèéí äàðãà áîëîí õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî,
ñàëáàðûí äàðãà, ýðõëýã÷ òýäãýýðèéí ýçã¿éä àæëûã íü îðëîí ã¿éöýòãýæ áàéãàà àëáàí
òóøààëòàí /öààøèä “ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàí” ãýõ/ õ¿ëýýí àâíà.
2.2.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ýíý æóðìûí 2.1-ä çààñíààñ áóñàä àëáàí òóøààëòíóóä
ìýäýýëýë àâñàí òîõèîëäîëä ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàíä ìýäýýëëèéã õóãàöàà àëäàëã¿é
òàíèëöóóëæ, íóóöëàëûã õàäãàëàõ ¿¿ðýãòýé.
2.3.Àìààð áîëîí áè÷ãýýð, ýñâýë õîëáîî, ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð èð¿¿ëñýí
ìýäýýëëèéã ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí äàðãûí áàòàëñàí ìàÿãòûí äàãóó á¿ðòãýæ
õ¿ëýýí àâíà.
2.4.Òîäîðõîé íýð, õàÿãã¿é ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðòãýëä îðóóëàõ áîëîâ÷, øàëãàõ
ýñýõ àñóóäëûã ýðñäýë òîîöñîíû ¿íäñýí äýýð ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàí øèéäâýðëýíý.
Ãóðàâ. Ìýäýýëëèéã øàëãàõ, øèéäâýðëýõ
3.1.Ìýäýýëëèéí ìºðººð õèéõ øàëãàëòûã ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí äàðãûí
òîìèëñîí àëáàí òóøààëòàí ÿâóóëíà.
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3.2.Ìýäýýëëèéã øàëãàõààð òîìèëîãäñîí ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàí íü õîëáîãäîõ
õóóëü òîãòîîìæèéí õ¿ðýýíä øàëãàëò õèéæ áàðèìòæóóëàí, íîòëîõ áàðèìò á¿ðäñýí
òîõèîëäîëä ñàíàë, èëòãýõ õóóäàñ áè÷èæ óäèðäëàãàä òàíèëöóóëíà.
3.3.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàí ìýäýýëëèéã øàëãóóëàõààð
íýã áóþó õýä õýäýí àæèëòàíã òîìèëæ, àæëûí óäèðäàìæèéã áàòàëæ ºãíº.
3.4.Øàëãàëòààð èëýðñýí çºð÷èë íü ýð¿¿ãèéí õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýõýýðã¿é áîë
ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæèä çààñàí õàðèóöëàãà òîîöîõ áºãººä ãýìò õýðãèéí øèíæòýé
áîë Óëñûí Åðºíõèé ïðîêóðîðîîñ áàòàëñàí æóðìûí äàãóó çîõèõ øàòíû ïðîêóðîðûí
áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëíý.
3.5.Á¿ðòãýëä àâñàí ìýäýýëëèéí ¿íäñýí ýõ òýìäýãëýë, ìýäýýëýã÷ áîëîí ìýäýýëëèéí
íóóöòàé õîëáîãäîõ áàðèìòûã íóóöûí çýðýãëýëä õàìðóóëàí, áàéãóóëëàãûí àðõèâò
øèëæ¿¿ëýí õàäãàëíà.
Äºðºâ. Ìýäýýëëèéã òºëáºðòýé àâàõ
4.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæ çºð÷ñºí áîëîí çºð÷èõººð
çàâäñàí ¿éëäëèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã òºëáºðòýé õ¿ëýýí àâ÷ áîëîõ áºãººä ìýäýýëýë íü
øàëãàãäàæ, íîòëîãäñîí òîõèîëäîëä ìýäýýëëèéã øàëãàñàí ìàòåðèàë, ÷èãëýë õàðèóöñàí
çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæèéí ñàíàë, èëòãýõ õóóäàñ, Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí øèéäâýðèéã
¿íäýñëýí ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí äàðãûí òóøààëààð òºëáºðèéã îëãîíî.
4.2.Ìýäýýëýã÷èä ºãºõ òºëáºðèéí õýìæýýã ìýäýýëëèéã øàëãàõ ÿâöàä èëýðñýí
çºð÷ëººñ óëñàä ó÷ðàõ áàéñàí õîõèðëûí õýìæýý, õîð óðøèã, çºð÷ëèéí ¿íèéí ä¿íã õàðãàëçàí
õºäºëìºðèéí õºëñíèé äîîä õýìæýýã 250 äàõèí íýìýãä¿¿ëñýíòýé òýíöýõ õ¿ðòýë òºãðºãººð
îëãîæ áîëíî.
4.3.Òºëáºðèéã ìýäýýëýã÷èä ººðò íü, ýñõ¿ë ò¿¿íèé èòãýìæëýãäñýí ýòãýýäýä îëãîíî.
Òàâ. Õàðèóöëàãà
5.1.Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâñàí áîëîí øàëãàõààð òîìèëîãäñîí ýðõ á¿õèé àëáàí
òóøààëòàí íü ìýäýý, ìýäýýëëèéí íóóöûã çàäðóóëàõã¿é áàéõ ¿¿ðãèéã õ¿ëýýíý. Ìýäýýëëèéí
íóóöûã çàäðóóëñàí ýòãýýä íü õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý.
5.2.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí áóñàä àëáàí òóøààëòàí àâñàí ìýäýýëëýý ýðõ á¿õèé
àëáàí òóøààëòàíä äàìæóóëààã¿é, ìýäýýëëèéí íóóöûã àëäàãäóóëñàí òîõèîëäîëä
õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý.
5.3.Ìýäýýëëèéí ¿íýí çºâèéã ìýäýýëýã÷ õàðèóöíà.
“Íóóö”
Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 618 äóãààð òóøààëûí
2 äóãààð õàâñðàëò

ÌÝÄÝÝËÝË Á¯ÐÒÃÝÕ ÌÀßÃÒ
______îí ___ñàð __ ºäºð
Ìýäýýëýã÷èéí îâîã, íýð: ____________________________________________________
Ãýðèéí áîëîí àæëûí õàÿã: __________________________________________________
____________________________________________ Óòàñíû äóãààð _______________
Ìýäýýëëèéí óòãà: _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâñàí: ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ìýäýýëëèéí ìºðººð õèéñýí øàëãàëòûí ¿ð ä¿í /ã¿éöýòãýã÷, èëýðñýí çºð÷èë,
øèéäâýðëýñýí áàéäàë, ãàðñàí çàðäàë, òîîöîîò õóóäàñíû äóãààð ãýõ ìýò/
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Òºëáºð òºëºõ ýñýõ ñàíàë: _________________________________________________
________________________________________________________________________
Òºëáºð òºëñºí áàéäàë /òóøààëûí äóãààð/: ___________________________________
________________________________________________________________________
Òºëáºðò __________ òºãðºã _______________________________________________
______________ /áè÷ãýýð/ õ¿ëýýæ àâñàí __________________________ /ãàðûí ¿ñýã/
Òºëáºðèéã õ¿ëýýëãýí ºãñºí àëáàí òóøààëòàí: ________________________________
Òàéëáàð: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
/èòãýìæëýëýýð àâñàí òîõèîëäîëä èòãýìæëýõèéí òàëààð òýìäýãëýë/
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 îíû 10 äóãààð
ñàðûí 16-íû ºäºð

Дóãààð 641

Óëààíáààòàð õîò

ÇÀÃÂÀÐ ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

(ГЕГ-ын даргын 2008 оны 641 дүгээр тушаалын тэмдэглэл хэсэгт ГЕГ-ын даргын
2019.08.23-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгав.)

1.“Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí øèéäâýðò ãàðãàñàí ãîìäëûã õÿíàñàí òóõàé
øèéäâýð”-èéí çàãâàðûã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàíä èð¿¿ëñýí ãîìäëûã õÿíàí øèéäâýðëýõ
¿éë àæèëëàãàà õóóëü òîãòîîìæèä íèéöýæ áàéãàà ýñýõýä õÿíàëò òàâüæ, øèéäâýðèéí
áèåëýëòèéã õàíãóóëàõ, ãîìäëûí àãóóëãàä ñóäàëãàà, ä¿ãíýëò õèéõ, ò¿¿íèé ìºðººð àâàõ
àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëæ àæèëëàõûã õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí äàðãà,
ýðõëýã÷ íàðò ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.

20

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

3.Ýíý òóøààëûí áèåëýëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Äýä äàðãà áºãººä Õÿíàëò
ýðñäэëèéí óäèðäëàãûí ãàçàð /Ä.Îþóí÷èìýã/-ò, Äýä äàðãà áºãººä Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí
ãàçàð /Í.Áîëä/-ä, Ñòðàòåãè òºëºâëºëò, ýðõ ç¿é, õàìòûí àæèëëàãààíû ãàçàð /Ë.Äýëãýðáàÿð/-ò
òóñ òóñ ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ
Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 641 ä¿ãýýð òóøààëûí õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÁÀÉÖÀÀÃ×ÈÉÍ ØÈÉÄÂÝÐÒ
ÃÀÐÃÀÑÀÍ ÃÎÌÄËÛÃ ÕßÍÀÍ ØÈÉÄÂÝÐËÝÕ
ÇÀÃÂÀÐ
Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà íü õàðьÿàëëûí äàãóó ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí
àìààð áîëîí áè÷ãýýð ãàðãàñàí øèéäâýð, ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð èðãýä, àæ àõóéí íýãæ,
áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí ãîìäëûã õ¿ëýýí àâ÷, ãîìäîëä äóðäàãäñàí àñóóäàë á¿ðèéã ýðõ
õýìæýýíèéõýý õ¿ðýýíä õÿíàí ¿çýæ, øèéäâýðëýíý.
1.2.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàí íü ãîìäëûã õ¿ëýýí àâ÷, õÿíàí
øèéäâýðëýõäýý Ãààëèéí òóõàé õóóëü áîëîí Èðãýäýýñ òºðèéí áàéãóóëëàãà, àëáàí
òóøààëòàíä ãàðãàñàí ºðãºäºë, ãîìäëûã øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéã ìºðäëºã áîëãîíî.
1.3.Áè÷ãýýð áóþó öàõèì ñóëæýýãýýð äàìæóóëàí èð¿¿ëñýí ºðãºëºë, ãîìäëûã òóõàéí
ãààëèéí áàéãóóëëàãûí áè÷èã õýðýã õàðèóöñàí àæèëòàí õ¿ëýýí àâ÷, äàðààëëûí äàãóó
á¿ðòãýæ, òóñãàé äàðäàñ äàðæ áàòàëãààæóóëàí õàðьÿàëëûí äàãóó øèéäâýðëýõ àëáàí
òóøààëòàíä ºäºðò íü áàãòààí øèëæ¿¿ëíý.
1.4.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàí íü õàðьÿàëëûí äàãóó èðñýí ãîìäëûã
õÿíàæ, ãàðãàñàí øèéäâýðýý ýíý çàãâàðûí õàâñðàëòààð áàòëàãäñàí “Ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷èéí øèéäâýðò ãàðãàñàí ãîìäëûã õÿíàñàí òóõàé øèéäâýð”-èéí ìàÿãòûí äàãóó
áè÷ãýýð ¿éëäýíý.
Õî¸ð. Ìàÿãòûã íºõºí áè÷èõ çààâàð
2.1.“Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí øèéäâýðò ãàðãàñàí ãîìäëûã õÿíàñàí òóõàé
øèéäâýð”-èéí ìàÿãòûã äàðààõ áàéäëààð íºõºæ áè÷íý:
2.1.1. “Øèéäâýð ãàðãàñàí îãíîî” ãýäýãò øèéäâýð ãàðãàñàí îãíîîã àðàá òîîãîîð
äàðààõ áàéäëààð áè÷íý. Æèøýý íü: 2008 îíû 09 ñàðûí 09 ºäºð.
2.1.2. “Ãîìäëûã õÿíàí øèéäâýðëýñýí ãààëèéí áàéãóóëëàãà” ãýäýãò òóõàéí
ãîìäëûã õàðьÿàëëûí äàãóó õ¿ëýýí àâ÷, õÿíàí øèéäâýðëýñýí ãààëèéí ñàëáàð, õîðîî, ãàçàð,
ÓÃÅÃ-ûí äýðãýäýõ áàéãóóëëàãà, õýëòýñ, ãàçðûí íýðèéã áè÷íý.
2.1.3. “Ãîìäëûã øèéäâýðëýñýí ãààëèéí áàéãóóëëàãûí àæèëòíû”
-(àëáàí òóøààë) ãýäýãò òóõàéí ãîìäëûã íÿãòëàí øàëãàñàí àæèëòíû ýðõýëæ áóé
àëáàí òóøààëûã,
-(îâîã, íýð) ãýäýãò òóõàéí ãîìäëûã íÿãòëàí øàëãàñàí àæèëòíû îâîã, íýðèéã òóñ
òóñ áè÷íý.
2.1.4. “Ãîìäîë ãàðãàñàí îãíîî” ãýäýãò òóõàéí ãîìäëûã õ¿ëýýí àâñàí îãíîîã ýíý
çààâðûí 2.1.1-ä çààñíû äàãóó áè÷íý.
2.1.5. “Ãîìäîë ãàðãàã÷èéí”
-(îâîã, íýð) ãýäýãò èðãýíèé ¿íýìëýõ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ áè÷èã áàðèìò
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äýýðõ îâîã, íýðèéã,
-(õóóëèéí ýòãýýäèéí íýð) ãýäýãò àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí óëñûí
á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýí äýýðõ íýðèéã,
-(ðåãèñòðèéí äóãààð) ãýäýãò òýäãýýðèéí èðãýíèé ¿íýìëýõ áîëîí àæ àõóéí
íýãæ, áàéãóóëëàãûí ãýð÷èëãýýí äýýðõ ðåãèñòðèéí äóãààð,
-(õàÿã) ãýäýãò òýäãýýðèéí îðøèí ñóóãàà áóþó áàéðëàæ áóé õóóëü ¸ñíû õàÿãèéã,
-(óòàñ) ãýäýãò õîëáîî áàðèõ óòàñíû äóãààðûã òóñ òóñ áè÷íý.
2.1.6. “Ãîìäëûí òîâ÷ àãóóëãà”
-(ãîìäîëä õàìààðàëòàé ãààëèéí áàéãóóëëàãà) ãýäýãò òóõàéí ãîìäîëä
äóðäàãäñàí ãààëèéí áàéãóóëëàãûí íýðèéã,
-(ÃÓÁ-ûí îâîã, íýð, õóâèéí äóãààð) ãýäýãò òóõàéí ãîìäîëä äóðäàãäñàí
øèéäâýðèéã ãàðãàñàí Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí îâîã, íýð, õóâèéí òýìäãèéí äóãààðûã,
-(ãîìäëûí àãóóëãà) ãýäýãò òóõàéí ãîìäëûí àãóóëãûã òóñ òóñ áè÷íý.
2.1.7. “Ãîìäëûã øèéäâýðëýñýí ¿íäýñëýë” ãýäýãò ãîìäëûã õÿíàæ, øèéäâýð
ãàðãàõäàà ¿íäýñëýñýí Ãààëèéí òóõàé õóóëü áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ õóóëü, òîãòîîìæèéí
ç¿éë, çààëòûã áè÷íý.
2.1.8. “Øèéäâýð” ãýäýãò òóõàéí ãîìäëûã õÿíàí ¿çýæ ÿìàð øèéäâýð ãàðãàñàí
òóõàéãàà òîäîðõîé òóñãàæ, øèéäâýðèéí áèåëýëòèéã õàíãàõ õóãàöàà, ò¿¿íèéã áèåë¿¿ëýõ
àëáàí òóøààëòíû íýðèéã çààæ áè÷íý.
2.1.9. “Äàðãà” ãýäýãò ãîìäëûã õóóëèéí äàãóó ¿íäýñëýëòýé øèéäâýðëýãäñýíèéã
õÿíàí áàòàëñàí òóõàéí ãààëèéí ñàëáàð, õîðîî, ãàçðûí äàðãà, ýðõëýã÷, Óëñûí ãààëèéí
åðºíõèé ãàçðûí äýðãýäýõ áàéãóóëàãà, õýëòýñ, ãàçðûí äàðãà, ýðõëýã÷ ãàðûí ¿ñýã çóðæ,
áàéãóóëëàãûí òàìãà, òýìäãèéã äàðíà.
Ãóðàâ. Ãîìäëûí õàðèóã ºãºõ
3.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàí íü ãîìäëûã õ¿ëýýí àâñàí ºäðººñ õîéø
àæëûí 3 ºäºðò áàãòààí õÿíàæ, øèéäâýð ãàðãàíà. Ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà øààðäëàãàòàé
òîõèîëäîëä ãîìäëûã õÿíàí øèéäâýðëýõ õóãàöààã àæëûí 5 õîíîãîîð ñóíãàæ áîëíî.
3.2.“Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí øèéäâýðò ãàðãàñàí ãîìäëûã õÿíàñàí òóõàé
øèéäâýð”-èéí ìàÿãòûí äàãóó áè÷ãýýð ãàðãàñàí øèéäâýðèéí íýãä¿ãýýð õóâèéã õîëáîãäîõ
áàðèìòûí õàìò áàéãóóëëàãûí áè÷èã õýðãèéí çààâðûí äàãóó ãîìäëûã õÿíàí øèéäâýðëýñýí
ãààëèéí áàéãóóëëàãàä õàäãàëíà. Õî¸ðäóãààð õóâèéã ãîìäîë ãàðãàã÷èä áàéãóóëëàãûí áè÷èã
õýðãýýð äàìæóóëàí íýí äàðóé õ¿ðã¿¿ëíý.

Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 641 ä¿ãýýð òóøààëààð
áàòëàãäñàí çàãâàðûí õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÁÀÉÖÀÀÃ×ÈÉÍ ØÈÉÄÂÝÐÒ
ÃÀÐÃÀÑÀÍ ÃÎÌÄËÛÃ ÕßÍÀÑÀÍ ÒÓÕÀÉ ØÈÉÄÂÝÐ
1. Øèéäâýð ãàðãàñàí îãíîî: _____________________________________________________
2. Ãîìäëûã õÿíàí øèéäâýðëýñýí ãààëèéí áàéãóóëëàãà: ______________________________
____________________________________________________________________________
3. Ãîìäëûã øèéäâýðëýñýí ãààëèéí áàéãóóëëàãûí àæèëòíû;
-àëáàí òóøààë _______________________________________________________________
-îâîã, íýð ____________________________________________________________________
4. Ãîìäîë ãàðãàã÷èéí:
-îâîã, íýð (èðãýíèé) ___________________________________________________________
-íýð (õóóëèéí ýòãýýäèéí) _______________________________________________________
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-ðåãèñòðèéí äóãààð ___________________________________________________________
-õàÿã _______________________________________________________________________
-óòàñ _______________________________________________________________________
5. Ãîìäîë ãàðãàñàí îãíîî: ______________________________________________________
6. Ãîìäëûí òîâ÷ àãóóëãà:
-ãîìäîëä õàìààðàëòàé ãààëèéí áàéãóóëëàãà _______________________________________
-ÃÓÁ-èéí îâîã, íýð ____________________________________________________________
-õóâèéí äóãààð _______________________________________________________________
-ãîìäëûí àãóóëãà _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7.Ãîìäëûã øèéäâýðëýñýí үíäýñëýë: _____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8.Øèéäâýð: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Òà ýíýõ¿¿ øèéäâýðèéã ýñ çºâøººðâºë 30 õîíîãèéí äîòîð äàðààõ æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ
ýðõòýé.
-Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí äàðãà. ýðõëýã÷èéí øèéäâýðò ãàðãàõ ãîìäëûã ãààëèéí äýýä
øàòíû áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàíä.
-Ãààëèéí äýýä øàòíû áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòíû øèéäâýðèéã ýñ çºâøººðâºë
ø¿¿õýä.
òàìãà/òýìäýã 		

ÄÀÐÃÀ .................................... /................................../
/ãàðûí ¿ñýã/
/ãàðûí ¿ñãèéí òàéëàë/
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 10 дугаар
сарын 17-ны өдөр

Дугаар 660

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 298.3, Засгийн газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоолын 5.1,
Улсын гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2008 оны 08 дугаар сарын 14-ний
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Хураагдсан бараа, тээврийн хэрэгслийг борлуулах журам”-ыг хавсралтын ёсоор
баталсугай.
2. Энэ тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг
Дэд дарга бөгөөд Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга /Н.Болд/, харьяа гаалийн газар,
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хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006
оны 17 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
4. Энэ тушаалыг 2009 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2009 оны 01 дүгээр сарын
06-ны өдрийн 2980 дугаарт бүртгэлтэй.

Улсын гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2008 оны 660 дугаар
тушаалын хавсралт

ХУРААГДСАН БАРАА, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ
БОРЛУУЛАХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Хураагдсан болон улсын орлого болсон бараа, тээврийн хэрэгсэл /цаашид
“бараа” гэх/-ийг худалдан борлуулахтай холбогдсон дүгнэлт гаргах, үнэлэх, шилжүүлэх,
устгах харилцааг зохицуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.
1.2. Барааг борлуулах ажлыг Монгол Улсын Иргэний хууль, Төрийн болон орон
нутгийн өмчийн тухай хууль, Гаалийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж болон
энэ журмын дагуу гаалийн байгууллага зохион байгуулна.
Хоёр. Бараа хүлээн авах, дүгнэлт гаргуулах,
үнэлгээ тогтоолгох
2.1. Улсын орлого болсон барааг хүлээн авах, мэргэжлийн байгууллагаар үнэлэлт,
дүгнэлт гаргуулах, борлуулах, шилжүүлэх, устгах ажлыг зохион байгуулах комисс
/цаашид “комисс” гэх/-ыг гаалийн байгууллагын даргын тушаалаар байгуулна. Комисс нь
тухайн орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагаар барааны дүгнэлт гаргуулж, худалдах доод
үнийг тогтоолгоно.
2.2. Гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу барааг хураасан гаалийн албан тушаалтан
нь барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ, үнэ, өнгө үзэмж, шинж чанарыг маягтын дагуу үнэн
зөв, засваргүй бичиж /ямар нэг засвартай бол хүчингүй/, барааг өдөрт нь багтаан улсын
орлогын бараа хариуцсан гаалийн ажилтанд хүлээлгэн өгнө.
2.3. Улсын орлогын бараа хариуцсан гаалийн ажилтан барааг хураах, шилжүүлэх
хуудас нэг бүрээр тулган шалгаж хүлээн авах бөгөөд комисс тухайн барааны чанар, шинж
байдлыг тодорхойлсон акт үйлдэж, фото зураг хавсаргана.
2.4. Комисс нь дор дурдсан материалыг бүрдүүлж, барааны худалдах доод үнийн
саналыг орон нутгийн Засаг даргын дэргэдэх орон тооны бус захиргааны зөвлөлд албан
бичгээр хүргүүлнэ:
2.4.1. автомашин, техник хэрэгсэлд техникийн бичиг баримт;
2.4.2. үнэт металл, эрдэнийн чулуу, тэдгээрээр хийсэн эдлэлд Улсын сорьцын
хяналтын албаны сорьц тогтоосон акт;
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2.4.3. хүнсний бараа, бүх төрлийн согтууруулах ундаа, эм, эмийн зүйл, тамхи
болон бусад бараанд орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт;
2.4.4. үнэлгээ тогтоолгох бүх бараанд бараа, тээврийн хэрэгслийг хураах
хуудас, улсын орлогод шилжүүлэх хуудасны хуулбар хувь;
2.5. Бараанд дүгнэлт гаргуулах, үнэлгээ тогтоолгохоор барааг улсын орлого
болгосноос хойш ажлын 5 өдөрт багтаан холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.
Гурав. Бараа шилжүүлэх
3.1. Харьяа гаалийн газар, хороод нь валют, үнэт цаас, үнэт металл, эрдэнийн
чулуу, тэдгээрээр хийсэн эдлэл, түүх соёлын дурсгалт зүйлс, палеонтологийн зүйлс,
химийн хорт бодис, буу сум, тэсэрч дэлбэрэх зүйлс, тусгай хэрэгсэл, ямааны ноолуур,
суудлын автомашин, зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын
хэмжээнд худалдаалах Конвенци /CITES/ -ийн 1, 2 дугаар хавсралтад орсон ан амьтан,
ургамлын гаралтай түүхий эд, тарваганы арьс, бугын ясан, цусан эвэр, чив засаа, сүүл,
барагшуун, чага мөөг зэрэг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон хязгаарласан
барааг Гаалийн удирдах төв байгууллагад шилжүүлнэ.
3.2. Гаалийн байгууллага нь дор дурдсан барааг тухайн шатны Засаг даргын
дэргэдэх захиргааны Зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу зохих байгууллагад үнэ төлбөргүй
шилжүүлнэ:
3.2.1. буу, сум, тэсэрч дэлбэрэх зүйлс, тусгай хэрэгсэл, хутга мэсийг цагдаагийн
болон хуулийн байгууллагад;
3.2.2. түүх, соёлын дурсгалт болон шашны эд өлгийн зүйлс, одон медаль,
палеонтологийн зүйлсийг Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яамны мэргэжлийн комиссын
шийдвэрийн дагуу холбогдох байгууллагад;
3.2.3. одон медалийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Төрийн
түүхийн музейд;
3.2.4. худалдан авах зах зээл хязгаарлагдмал амьтан, ургамлын гаралтай эм,
эмийн түүхий эд, арьсыг зохих байгууллагын зөвшөөрлөөр уламжлалт аргаар эм, эмийн
зүйлс үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад;
3.2.5. зарим хэрэгцээт барааг эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төрийн
болон төсвийн байгууллагад;
3.2.6. худалдан борлуулахыг хориглосон зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн
ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах Конвенци /CITE-ийн 1, 2 дугаар
хавсралтад заасан ангийн арьсыг музейд, сургалтын зориулалтаар төрийн байгууллагад.
Дөрөв. Бараа худалдан борлуулах
4.1. Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээр чанар, эрүүл ахуйн шаардлага
хангасан нь тогтоогдсон согтууруулах ундааг худалдааны байгууллагаар дамжуулан
тухайн орон нутгийн Засаг даргын тамгын газрын хяналт дор борлуулна.
4.2. Автомашин, түүний сэлбэг, чиргүүл, тамхийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар
худалдан борлуулна.
4.3. Нэг сая буюу түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий мал, ан, амьтан,
ургамлын гаралтай түүхий эд, эм, эмийн зүйлсийг эх орны боловсруулах болон эмийн
үйлдвэрүүд, эмнэлгийн байгууллага, эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудын дунд хаалттай
дуудлага худалдаа зарлаж худалдан борлуулна.
4.4. Удаан хадгалахад чанар нь муудаж болзошгүй, нэг сая төгрөгөөс доош
үнэтэй түүхий эдийг уг түүхий эдээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг дотоодын аж ахуйн нэгж,
байгууллагын гаргасан хүсэлтийн дагуу захиргааны зөвлөлийн баталсанаас доошгүй үнээр
борлуулна.
4.4. Түргэн гэмтэж муудах хүнсний зүйлс, дуудлага худалдаагаар борлогдоогүй
үлдсэн мал, ан амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эд, түүнчлэн өргөн хэрэглээний барааг
25

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

үзэсгэлэн худалдаа зарлан худалдаж болно.
4.5. Түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг БСШУЯ-ны Мэргэжлийн комиссын
зөвшөөрөлтэйгөөр худалдан борлуулна.
4.6. Үндэсний мөнгөн тэмдэгт, гадаад валютыг Монгол банкны тухайн өдрийн
ханшаар тооцон банкинд тушааж, орлогыг улсын төсөвт оруулна.
4.7. Алт, мөнгө, үнэт эдлэлийг Монгол банкинд тушааж, орлогыг улсын төвлөрсөн
төсөвт оруулна.
4.8. Гаалийн байгууллага нь барааг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, үнэлгээ
гарснаас хойш 45 хоногийн дотор борлуулсан байна.
Тав. Худалдаа явуулах журам
5.1. Барааг дуудлага болон үзэсгэлэн худалдаагаар борлуулна. Дуудлага худалдааг
нээлттэй буюу хаалттай явуулна.
5.2. Бүх сонирхогчдыг чөлөөтэй оролцуулан явуулахыг нээлттэй, тодорхой
этгээдийн хүрээнд явуулахыг хаалттай дуудлага худалдаа, барааг нийтийн өмнө дэлгэн
тавьж, шууд худалдан борлуулахыг үзэсгэлэн худалдаагаар борлуулах гэнэ.
5.3. Дуудлага худалдааг зарлан мэдээлэх, явуулах, ялагч этгээдийг зарлах,
дуудлага худалдаанд оролцогчдын эрх, үүрэг, дуудлага худалдааг хүчингүй болгох, дахин
явуулах, худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах зэрэг дуудлага худалдаатай холбоо
бүхий харилцааг Монгол улсын Иргэний хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хууль, бусад хууль тогтоомжийн холбогдох зүйл, заалтуудын дагуу зохицуулна.
5.4. Дуудлага худалдаанд оролцогчид үнийн саналаа биеэр буюу итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчөө байлцуулж, нийтийн өмнө ээлж дараалан өсгөн хэлэх, эсхүл худалдан авах
үнийн дээд саналаа битүүмжлэн ирүүлэх замаар илэрхийлнэ.
5.5. Дуудлага худалдаа явуулах болон үнийн санал гаргах хэлбэр, багц, үнэ өсгөн
хэлэх шатлал, дэнчин, хураамжийг комисс тогтоож, энэ тухай акт үйлдэнэ.
5.6. Бараа нь хоёр буюу түүнээс дээш удаа дуудлага худалдаагаар борлогдохгүй
бол үнийг нь бууруулан батлуулж худалдах арга хэмжээ авна. Хэрэв энэхүү хямдруулсан
үнээр борлогдохгүй бол Улсын гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлд оруулж
шийдвэрлүүлнэ.
5.7. Хаалттай дуудлага худалдааг явуулахдаа энэ журмын 1, 6 дугаар хавсралтыг
ашиглана.
Зургаа. Бараа устгах
6.1. Бараа гаалийн хяналтад байх хугацаанд гэмтэж муудсан, чанарын шаардлага
хангахгүй болсон, мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээр эрүүл ахуй, эрүүл
мэнд, байгаль орчинд хор хөнөөлтэй болох нь тогтоогдсон, улсын хилээр хууль бусаар
нэвтрүүлсэн бүх төрлийн спирт, согтууруулах ундааны зүйлийг Монгол улсын Засгийн
газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын 4 дүгээр зүйл, Улсын дээд
шүүхийн ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүйн сайдын 1999 оны 29/121/80
тоот захирамж, тушаалын 3 дугаар зүйлийн дагуу устгана.
Долоо. Бусад
7.1. Энэ журмын 3.1-д заасан нэр бүхий барааг хүлээн авах, үнэлгээ тогтоолгох,
дүгнэлт гаргуулах, шилжүүлэх, устгах ажлыг Улсын гаалийн ерөнхий газрын асуудал
хариуцсан нэгж зохион байгуулж, хяналт тавина.
7.2. Энэ журмын 3.1-д зааснаас бусад бараанд дүгнэлт гаргуулах, үнэлгээ
тогтоолгох, тэдгээрийг шилжүүлэх, худалдан борлуулах, устгах ажлыг харьяа гаалийн
байгууллага зохион байгуулна.
7.3. Гаалийн байгууллага нь барааг борлуулсан, шилжүүлсэн, устгасан талаарх
тайланг уг арга хэмжээ явагдсанаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор Улсын гаалийн ерөнхий
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газрын асуудал хариуцсан нэгжид албан бичгээр ирүүлнэ.
7.4. Гаалийн байгууллага нь бараа нэг бүрийг шошгожуулж, тухайн барааг хууль
тогтоомжийн дагуу эцэслэн шийдвэрлэх хүртэлх хугацаанд анхны шинж чанар, тоо
хэмжээ, хэлбэр дүрсийг алдагдуулахгүй хадгалах үүрэг хүлээнэ.
7.5. Энэ журамд тусгагдаагүй асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу
шийдвэрлэнэ.

--оОо-ГЕГ-ын даргын 2008 оны 660 дугаар
тушаалаар батлагдсан журмын
Нэгдүгээр хавсралт

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭГДЭЛ
Би,___________________нь_________________________________________
1. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр
2.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар
Улсын бүртгэлийн дугаар бүхий _________________________________-ийн
3 .Оролцогч хуулийн этгээдийн оноосон нэр
нэрийн өмнөөс битүүмжилсэн дуудлага худалдаагаар худалдах барааны нэр төрөл,
тоо хэмжээ, худалдах доод үнэ зэрэгтэй танилцаж, барааг биечлэн үзэж, эрх зүйн
зохицуулалтын холбогдох баримт бичгийг судлан мэдсэн болно. Иймээс миний бие тус
оролцогчийн нэрийн өмнөөс битүүмжилсэн дуудлага худалдаанд оролцохоор шийдлээ.
Би дуудлага худалдаатай холбогдсон хууль, дүрэм, журмыг ёсчлон биелүүлэхээ мэдэгдэж
байна.
4. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гарын үсэг_____________________
/Дуудлага худалдааны бүртгэгчийн дэргэд гарын үсэг зурна/
5. Бүртгэгчийн гарын үсэг____________________________________
Тайлбар: Маягтыг цэвэр, гаргацтай, засваргүй бичнэ. Эсрэг тохиолдолд саналыг хүчингүйд
тооцно.

--оОо--

ИТГЭМЖЛЭЛ

ГЕГ-ын даргын 2008 оны 660 дугаар
тушаалаар батлагдсан журмын
Хоёрдугаар хавсралт

/Итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлнэ/
1. Төлөөлөгч томилж буй ХХК-ний
Нэр __________________________________________________________
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар ___________________________
Захирлын овог ___________________ нэр _________________________
2. Компанийг төлөөлж буй хүний
Овог________________ нэр____________________
Иргэний үнэмлэхний дугаар________________________________________________
Регистрийн дугаар______________________________________________
3. Дуудлага худалдаагаар улсын орлогын бараа худалдах байгууллагын нэр: __________
____________________________________________________
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4. Дуудлага худалдаа явагдах огноо________________________________
Даргын гарын үсэг _______________________
/________________/
Тамга
Ерөнхий ня-бо-гийн гарын үсэг_______________
/__________________/
ГЕГ-ын даргын 2008 оны 660 дугаар тушаалаар
батлагдсан журмын Гуравдугаар хавсралт

БҮРТГЭЛИЙН ХҮСНЭГТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Бүртгэсэн: /нэр, гарын үсэг/
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Бүртгүүлсэн он, сар, өдөр,
цаг, минут

Улсын
бүртгэлийн
гэрчилгээний дугаар

Оролцогч байгууллагын
нэр

Оролцогчийн
иргэний
үнэмлэх, түүнтэй адилтгах
үнэмлэх /бичиг/-ийн дугаар

№

Дуудлага
худалдаанд
оролцож буй төлөөлөгчийн
овог, нэр

Худалдах барааны нэр, тоо хэмжээ

Бүртгүүлсэн этгээдийн
гарын үсэг

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

ГЕГ-ын даргын 2008 оны 660 дугаар тушаалаар
батлагдсан журмын Дөрөвдүгээр хавсралт
САНАЛЫН ТАСАЛБАР
Тус оролцогчийн санал өгсөн хугацаа нь
……………………………….
/дугтуй дээр тэмдэглэсэн он, сар, өдөр, цаг, минут/
мөн болохыг баталж байна. Тасалбарт бичигдсэн хугацаа нь дугтуй дээр тусгай тэмдгээр
тэмдэглэсэн он, сар, өдөр, цаг, минуттай тохирч байгаа бөгөөд сүүлийн 8 тоо нь
/Дуудлага худалдаагаар улсын орлогын бараа худалдах байгууллагын нэр/
-ын дуудлага худалдаанд гаргасан тухайн саналын код болно.
Гаалийн газар /хороо/-ын гаалийн
улсын байцаагчийн гарын үсэг ___________________________________
20 оны -р сарын -ны өдөр

--оОо--

ГЕГ-ын даргын 2008 оны 660 дугаар тушаалаар
батлагдсан журмын Тавдугаар хавсралт
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

1. Дуудлага худалдаагаар улсын орлогын бараа худалдах байгууллагын нэр: _____
______________________________________________________________________
2. Оролцогч хуулийн этгээдийн нэр:________________________________________
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: ____________________________________
3. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн Овог__________________ нэр _________________
Иргэний үнэмлэхний дугаар: _____________________________________________
Регистрийн дугаар: _____________________________________________________
4. Барааны тоо:
5. Барааг худалдан авахаар санал болгож буй үнэ _________________________төг.
_____________________________________________________________________
үсгээр
6. ДЭНЧИН /Төлбөл зохих дэнчингийн хэмжээ/____________________________ төг
үсгээр
7. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гарын үсэг ___________________________
Тайлбар: Саналын хуудсыг цэвэр, гаргацтай, засваргүй бичнэ. Эсрэг тохиолдолд
саналыг хүчингүйд тооцно.
--оОо--
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ГЕГ-ын даргын 2008 оны 660 дугаар тушаалаар
батлагдсан журмын Зургаадугаар хавсралт

ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
Огноо_____________		

Дугаар

Улаанбаатар хот

1.Нэг талаас дуудлага худалдааг зохион байгуулж явуулсан Улсын гаалийн ерөнхий
газар /цаашид “Худалдагч” гэх/-ыг төлөөлж________________________________________
______________________________________________________________________,
нөгөө талаас уг дуудлага худалдаанд хамгийн өндөр үнэ өгсөн оролцогч _____________
_________________________________________________________ /цаашид “Худалдан
авагч гэх” нар харилцан тохиролцож, Монгол улсын “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн
тухай хууль”, “Иргэний хууль” болон холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд дор дурьдсан
нөхцөлөөр энэхүү гэрээг байгуулав.
2. Гэрээний талуудын нэр, хаяг:
Худалдагч: Улсын гаалийн ерөнхий газар
Хаяг ________________________________________________________________________
Утас ________________________________________________________________________
Худалдан авагч: ______________________________________________________________
Хаяг________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Иргэний үнэмлэхний дугаар:_____________________________________________
Регистрийн дугаар:______________________________________________________
3. Гэрээний зүйл
Худалдагчийн нэр:
Банк________________________________________________________________________
Данс________________________________________________________________________
Барааны нэр төрөл ____________________________________________________________
Тоо хэмжээ:___________________________________________________________________
Худалдаж авсан үнэ:_________________төгрөг /					/
Дуудлага худалдааны дэнчин _______________________ /төгрөг /
Дуудлага худалдаанд оролцохоор тавьсан дэнчинг худалдаж авсан барааны төлбөрийн
гүйцэтгэлд тооцно.
4.Худалдан авагч нь худалдан авсан барааныхаа төлбөрийг гэрээ байгуулсан
өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор бүрэн төлөөгүй бол дуудлага худалдааны дэнчин
/____________________________/төгрөгийг буцаан олгохгүй, улсын төсөвт оруулах бөгөөд
гэрээнд заагдсан барааг худалдан авах эрхээ алдана.
5.Барааны төлбөр тооцоо хийгдсэний дараа Улсын гаалийн ерөнхий газраас дуудлага
худалдаа явуулахаар томилогдсон комисс худалдсан бараагаа ялагчид актаар хүлээлгэн
өгнө.
6.Барааг хүлээлгэн өгснөөс хойш ялагчийн зүгээс гарсан аливаа гомдлыг худалдагч
хүлээн авахгүй болно.
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
Худалдагчийг төлөөлж:

Худалдан авагчийг төлөөлж:
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 10 дугаар
сарын 22-ны өдөр		

Дугаар 678		

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 79.7, Улсын гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2008 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг
үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. “Гаалийн баталгаат агуулахын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”ыг 1 дүгээр,
“Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх
журам”-ыг 2 дугаар,
“Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх
журам”-ыг 3 дугаар,
“Гаалийн баталгаат барилгын талбайн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх
журам”-ыг 4 дүгээр,
“Татваргүй барааны дэлгүүрийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”ыг 5 дугаар,
“Гаалийн тусгай бүсийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг 6
дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

(Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Журам
батлах тухай” А/281 дүгээр тушаал, 2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Журам
батлах тухай “А/42 дугаартай тушаалаар 2008 оны 678 дугаар тушаалын 1, 2, 3, 4, 5
дугаар хавсралтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсон.)

2. Энэ тушаалын биелэлтийг зохион байгуулж, харьяа гаалийн газар, хороодыг
удирдамж чиглэлээр хангаж ажиллахыг Хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар
/Д. Оюунчимэг/-т үүрэг болгосугай.
3.Шинэчлэн батлагдсан гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодыг ГАМАС-ийн
ангилалтын санд 2008 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор оруулахыг Мэдээллийн
технологийн төв /Б.Цог/-д даалгасугай.
4. Энэ тушаалыг 2009 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2009 оны 01
дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2984 дүгээрт бүртгэлтэй.
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 678
дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН ТУСГАЙ БҮСИЙН ГОРИМ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Тодорхой нэг салбарын хөгжлийг дэмжих, дэвшилтэт техник технологи
нэвтрүүлэх, хөрөнгө оруулалтын таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор гаалийн нутаг дэвсгэр
дээр байгуулагдсан гаалийн тусгай бүсийн горим /Гаалийн тухай хуулийн 174-179/- ыг
хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ
болон энэ журмыг баримтална.
1.2. Горимыг сонгох, барааг горимд байршуулах, бичиг баримт бүрдүүлэх, горимд
тавигдах шаардлага, горим дуусгавар болохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар
зохицуулна.
1.3. Мэдүүлэгч горимыг сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг энэ горимд байршуулна.
1.4. Гаалийн удирдах төв байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 138.1.5-д заасан
гаалийн тусгай бүс байгуулах зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэр гаргаж, энэ журмын 1
дүгээр хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий гэрчилгээ олгоно.
1.5. Гаалийн тусгай бүсийн үйл ажиллагааг Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн
нэгж, байгууллага энэ журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан стандартын шаардлага
хангасан байр, барилга байгууламжид эрхлэн явуулна.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд гаалийн тухай хуулийн 175-д заасан барааг байршуулна.
2.2. Гаалийн тусгай бүсийг барьж байгуулахад ашиглагдах техник, тоног төхөөрөмж,
машин механизм, барилгын материал, түүхий эд, бусад бараа материалыг энэ горимд
байршуулахгүй бөгөөд дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимын дагуу бүрдүүлэлт
хийнэ.
2.3. Улсын хилээр оруулахыг хориглосон барааг энэ горимд байршуулахгүй.
2.4. Горимд байршуулах монголын бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарна,
харин гадаадын бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарахгүй.
2.5. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Бүрдүүлэлт
хийх горимын
код
Хилийн чанадаас ирсэн гадаадын барааг гаалийн тусгай бүсэд оруулах
:
-шууд оруулах
750
- үйлдвэрлэл явуулах
751
- боловсруулалт хийх
752
- үйлчилгээ үзүүлэх
753
Горимын утга

1

2
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Монголын барааг гаалийн тусгай бүсэд оруулах
- шууд оруулах
- үйлдвэрлэл явуулах
- боловсруулалт хийх
- үйлчилгээ үзүүлэх

754
755
756
757

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код

шаардахгүй

шаардахгүй
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3

4

Барааг гаалийн баталгаат агуулахаас гаалийн тусгай бүсэд оруулах
- шууд оруулах
758
- үйлдвэрлэл явуулах
759
- боловсруулалт хийх
760
- үйлчилгээ үзүүлэх
761
Барааг чөлөөт бүсээс гаалийн тусгай бүсэд оруулах
- шууд оруулах
762
- үйлдвэрлэл явуулах
763
- боловсруулалт хийх
764
- үйлчилгээ үзүүлэх
765

700

770-773

Гурав. Бичиг баримт
3.1. Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана:
3.1.1. ачааны манифест;
3.1.2. гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл гадаад худалдааны захиалга;
3.1.3. худалдааны бичиг баримт /үнийн нэхэмжлэх, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт зэрэг/;
3.1.4. тээврийн бичиг баримт;
3.1.5. гарал үүслийн гэрчилгээ;
3.1.6. гадаад төлбөр тооцооны баримт;
3.1.7. гаалийн үнийг батлах бичиг баримт;
3.1.8. барааны чанарын гэрчилгээ, шинжилгээний дүгнэлт/ шаардлагатай бол/;
3.1.9. мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /шаардлагатай бол/;
3.1.10. шаардлагатай бол бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3. Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичиг нь горимын шаардлага хангаагүй
бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Гаалийн хяналтад байгаа” хяналтын тэмдэг дарна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1. Гаалийн тусгай бүс Гаалийн тухай хуулийн 177 дугаар зүйлд зааснаас гадна
дараах шаардлагыг хангасан байна :
4.1.1.тухайн барааны боловсруулалтад гаалийн байгууллага хяналт тавих
боломжтой байх;
4.1.2.гаалийн байгууллага тухайн барааг оролцуулан боловсруулсан
бүтээгдэхүүнд гаалийн зорилгоор тэмдэглэгээ хийх боломжтой байх;
4.1.3.гадаад худалдааны гэрээнд барааг боловсруулах арга, үе шат, хугацаа,
ямар засвар, өөрчлөлт оруулах, шинээр ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах, зэрэг
боловсруулалтын үйл ажиллагааг нарийвчлан тусгасан байх;
4.1.4.гаалийн тусгай бүсэд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, боловсруулах барааны
орцын норм хэмжээг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө. Гаалийн байгууллага орцын
нормын хэмжээг хянаж тогтооно. Орцын нормын хэмжээг тогтоохдоо мэргэжлийн
байгууллагын туслалцаа авч болно.
4.2.Хэрвээ мэдүүлэгч нь энэ журмын 4.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй,
боловсруулалтын үйл ажиллагаа тодорхой бус байх тохиолдолд гаалийн байгууллага
тухайн горимд барааг байршуулахаас татгалзаж энэ тухайгаа мэдүүлэгчид бичгээр
мэдэгдэнэ.
4.4.Гаалийн тусгай бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж,
байгууллага нь харьяалагдах гаалийн байгууллагатай энэ журмын 3 дугаар хавсралтаар
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батлагдсан загвар бүхий гэрээ байгуулан ажиллана.
4.5.Гаалийн тусгай бүсэд барааг төрөлжүүлэн хадгалж, нэр, төрөл, тоо хэмжээ,
үлдэгдлийг заасан энэ журмын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий шошго
тавьсан байна.
4.6.Зөвшөөрөл эзэмшигч нь эрх бүхий даатгалын байгууллагад даатгуулсан байна.
4.7.Тухайн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг хангах санхүүгийн чадавхтай
болохыг нотолсон байна.
4.8.Гаалийн тусгай бүсэд оруулах, түүнээс гаргах барааны бүртгэлийг тогтмол
хөтөлж, орсон, гарсан болон үлдэгдэл барааны нэр төрөл, тоо, үнийн дүн, хөдөлгөөнийг
бүртгэлийн дэвтэр болон бүртгэлийн програмд тухай бүр үнэн зөв тусгана.
4.9.Гаалийн тусгай бүсэд орсон, гарсан, үлдэгдэл барааны сар бүрийн мэдээг
дараа сарын 02-ны дотор батлагдсан маягтын дагуу гаргаж харьяа гаалийн байгууллагад
өгнө.
4.10.Гаалийн тусгай бүсийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл эзэмшигч нь бүсийн
талбайн хэмжээ болон байршлаа өөрчилж болох бөгөөд энэ тохиолдолд шинэ талбайн
хэмжээ, байрлал, барилга байгууламжийн зураг, зураглалтай өргөдлийг холбогдох бусад
материалын хамт бүрдүүлж, гаалийн удирдах төв байгууллагаас зөвшөөрөл авна.
4.11.Гэмтэж муудсан, чанарын шаардлага хангахгүй болсны улмаас эрүүл ахуй,
эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор хөнөөл учруулж болохуйц болсон барааг мэргэжлийн
хяналтын байгууллагын дүгнэлт, актыг үндэслэн гаалийн тусгай бүсийн зөвшөөрөл
эзэмшигч гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэнэ.
4.12.Гаалийн хяналтаас гарсан барааг гаалийн тусгай бүсэд хадгалахыг хориглоно.
4.13.Гаалийн тусгай бүс нь 2 жил тутамд нэг удаа аттестатчилалд хамрагдсан
байна.
Тав. Гаалийн болон бусад татвар
5.1.Гаалийн тусгай бүсэд байршуулах болон тэндээс хилийн чанадад гаргах
барааны татвартай холбогдох асуудлыг Гаалийн тухай хуулийн 137.2-137.5, Гаалийн
тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 37.1.1-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
5.2.Гаалийн тусгай бүсийн горимд байршуулах барааны гаалийн үнийг Гаалийн
тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу шалгаж тодорхойлно.
5.3.Тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, үйлдвэрлэл явуулж дуусгавар
болоход ашиглагдаагүй үлдсэн бараа, хаягдалд мэдүүлэгчийн сонгосон горимын дагуу
гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
5.4.Горимыг хэрэгжүүлэх явцад бий болсон аливаа үлдэгдэл, хаягдлыг дотоодын
хэрэглээнд зориулан оруулах горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх тохиолдолд
импортын гаалийн болон бусад татвар ногдуулна.
Зургаа. Бусад
6.1.Гаалийн тусгай бүс байгуулах зөвшөөрөл авах хуулийн этгээд нь Аж ахуйн үйл
ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1.1-11.1.4, Гаалийн тухай хуулийн 139
дүгээр зүйлд заасан бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

--оОо--
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ГЕГ-ын даргын 2008 оны 678 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралтаар батлагдсан журмын
1 дүгээр хавсралт

ГЭРЧИЛГЭЭ
ДУГААР ...
/Хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, оршин буй хаяг/

/Гаалийн тусгай бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төрөл/

/Зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа/

/Гаалийн тусгай бүсэд эрхлэх үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл шаардлага, код/

/Зөвшөөрлийг олгосон тушаалын дугаар,он, сар, өдөр/

/гарын үсэг, тамга/
Гэрчилгээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:
№

Нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга, сунгалт

1.
2.
3.

огноо

Бүртгэсэн
Гарын үсэг,
тамга

--оОо--
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ГЕГ-ын даргын 2008 оны 678 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралтаар батлагдсан журмын
2 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН ТУСГАЙ БҮСИЙН
ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
1. Гаалийн тусгай бүс байгуулахад Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвөөс
батлагдсан холбогдох стандартыг баримтлахаас гадна дараах шаардлага хангана:
№
1.

Үзүүлэлт
Гаалийн
нэгдсэн
онлайн
сүлжээнд холбогдсон байх

2.

Гаалийн тусгай бүсийг бусад
барилга байгууламжаас тусгаарласан хашаатай, таних
тэмдэг, анхааруулга тавьсан
байх
Гэрэлтүүлэг, галын аюулгүй
байдал болон харуул, хамгаалалт, дохиолол, камерын
хяналтыг байрлуулах
Бараа, түүхий эдийг хадгалах
стандартын
шаардлага
хангасан агуулахтай байх
Үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг
төрөлжүүлэн
байрлуулах,
дотоод эмх цэгц тохижилтийг
зохион байгуулах

3.

4.
5.

Шаардлага
БТКУС-тэй уялдуулан барааны
бар код /индекс/-ыг ашиглан
электрон бүртгэлийн програмыг
суурилуулах
Тусгаарласан хаалт, лац ломбо
тавих, битүүмжлэл хангасан
байх

Зорилго
Барааны хөдөлгөөний бүртгэлд
хяналт тавих

Мэргэжлийн
байгууллагаар
шаардлага хангасан түвшинд
гүйцэтгэж баталгаажуулсан байх

Учирч болох эрсдэлээс хамгаалах

лац ломбо тавих, битүүмжлэл
хангасан байх

Барааны чанарыг алдагдуулахгүй
байх

Нэр
төрөл,
тоо
хэмжээ,
үлдэгдлийг заасан шошго тавьж
байрлуулах

Гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу
гаалийн хяналт тавих бололцоог
хангах

Гаалийн хяналт тавих бололцоог
хангах

2. Бусад
2.1. Бүс байгуулах аж ахуйн нэгж, байгууллага нь цахилгаан, дулааны шугам
сүлжээ, усан хангамж, зам, харилцаа холбоо бүхий, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж
суурилуулсан обьект болон барилга байгууламжтай, худалдаа, үйлдвэрлэл-үйлчилгээ
явуулах таатай нөхцөл бүрдсэн байршилтай газрыг сонгон авсан байна
2.2. Бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь олон улсын тээвэр зуучлал, гаалийн
зуучлагчийн эрхтэй байна.
2.2. Гаалийн тусгай бүс ажиллуулах аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэл болон үл
хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, татвар,
банк, санхүүгийн байгууллагын тодорхойлолт, түрээслэдэг бол түрээсийн гэрээ, агуулахын
фото болон схем зураг зэрэг бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.
2.3. Гаалийн тусгай бүсийн зориулалтаар ашиглах байр, талбайн байршил,
хэмжээ, хүчин чадал, тохижилт, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийн талаарх
танилцуулгыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.

--оОо--
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ГЕГ-ын даргын 2008 оны 678 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралтаар батлагдсан журмын
3 дугаар хавсралт
БАТЛАВ. УГЕГ-ын харьяа ............
газар, хорооны дарга 		

		

/................../

ГААЛИЙН ТУСГАЙ БҮС ЭЗЭМШИГЧТЭЙ
БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ
20.. оны... 					
Дугаар				
......сарын ...... өдөр						

Улаанбаатар хот

Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны ... дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн тусгай бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх, гаалийн тусгай бүсийн
үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг зохицуулах, тусгай бүс эзэмшигчийн эрх үүргийг тогтоох
зорилгоор нэг талаас ................. газар, хороог төлөөлж Татвар бүрдүүлэлт хариуцсан
хэлтсийн дарга, нөгөө талаас гаалийн тусгай бүсийн эзэмшигч “...................” ХХК-ийн
захирал ............... нар энэ гэрээг байгуулав.
Нэг. Ерөнхий зүйл
1.1.Энэ гэрээ нь “Гаалийн тусгай бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ын салшгүй
хэсэг, түүнийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хийгдсэн эрх зүйн баримт бичиг болно.
1.2.Гаалийн тусгай бүсийг зөвхөн Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалд
заасан төрөл, зориулалт, хугацааг зарласан талбай, хэмжээнд нэр заагдсан байршил,
газар нутагт ажиллуулна.
1.3.“................” ХХК нь Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар
батлагдсан ..... м2 талбай бүхий барилга байгууламжийг гаалийн тусгай бүсээр
ажиллуулна.
1.4.Тусгай бүсийн эрхлэгч, няраваар ажиллах ажилтны анкет холбогдох материалыг
гаалийн байгууллагад танилцуулсны үндсэн дээр томилон ажиллуулна.
Хоёр. Гаалийн байгууллагын эрх, үүрэг
2.1. Гаалийн байгууллага нь гаалийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, гаалийн
тусгай бүсийн холбогдох стандартыг мөрдөн ажиллуулах шаардлага тавьж, биелэлтийг
хангах үүднээс аливаа асуудлыг гаалийн тусгай бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч ахуйн нэгж,
байгууллагатай харилцан тохиролцож эцэслэн шийдвэрлэх эрхтэй.
2.2. Гаалийн тусгай бүсэд оруулсан, гаргасан барааны тоо хэмжээ, нэр төрөл
түүний татвар, хураамж ногдуулалт, барагдуулалт гаалийн бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын
ажлын зохион байгуулалтад байнга хяналт тавьж ажиллана.
2.3. Гаалийн тусгай бүсэд бараа оруулах, гаргах тухай бүрт гаалийн улсын
байцаагчийг ажиллуулна.
2.4. Гаалийн тусгай бүсэд орсон, гарсан барааны бүртгэлд хяналт тавих, сар
бүрийн барааны хөдөлгөөний болон үлдэгдлийн мэдээ гаргуулан авах, үлдэгдлийг
баталгаажуулж, бүртгэл тооцоог хөтлөнө. Барааны хөдөлгөөний бүртгэлийг тухай бүрт нь
гаалийн тусгай бүсийн програмд оруулж хяналт тавьж ажиллана.
2.5. Гаалийн байгууллагаас хийсэн хяналт, бүрдүүлэлт /тухайлбал, бичиг баримтын
болон биет үзлэг шалгалтын, татвар төлбөр тооцоо гэх мэт/-ийн явцад гаалийн тусгай бүс
эзэмшигчийн буруу үйл ажиллагаанаас хамаарч зөрчил гарсан тохиолдолд гаалийн хууль
тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ авахаас гадна гэрээг цуцлан, гаалийн тусгай бүс эрхлэх
зөвшөөрлийг хүчингүй болгох саналыг гаалийн удирдах төв байгууллагад тавина.
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Гурав. Тусгай бүсийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл
эзэмшигчийн эрх, үүрэг
3.1. Гаалийн тусгай бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь эрх бүхий даатгалын
байгууллагад даатгуулсан байна.
3.2. Гаалийн тусгай бүсийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг хангах зорилгоор
эрсдэлийн санг байгуулсан байна.
3.3. “Гаалийн тусгай бүсийн горимыг хэрэгжүүлэх журам”-ын 1.12 дахь хэсгийн
хавсралтад заасан стандарт шаардлагыг ханган ажиллана.
3.4. Гаалийн тусгай бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь гаалийн хууль тогтоомжийг
чанд сахин биелүүлэх бөгөөд агуулахын журам, энэ гэрээ болон тухайн газар хорооны
даргын тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, мөн гаалийн байгууллага, гаалийн улсын
байцаагчаас албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдон тавьсан хууль ёсны шаардлагыг
тогтоосон хугацаанд нь бүрэн биелүүлнэ.
3.5. Гаалийн тусгай бүсэд бараа оруулах, түүнээс гаргахад гагцхүү гаалийн
мэдүүлгийг үндэслэн, гаалийн улсын байцаагчийг байлцуулан гүйцэтгэнэ. Гаалийн
мэдүүлэггүйгээр гаалийн тусгай бүсэд бараа оруулах, гаргахыг хориглоно.
3.6. Гаалийн тусгай бүсэд бараа оруулах, гаргахад хүндрэл учруулахгүй байх, эмх
цэгц, нэвтрэх дэглэмийг тогтоож, гаалийн улсын байцаагчийг ажиллах нөхцөлөөр хангана.
3.7. Гаалийн тусгай бүс нь гаалийн нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбогдож, барааны
бар код /индекс/-ыг ашиглан электрон бүртгэлийн програмыг суурилуулсан байна.
3.8.Гаалийн тусгай бүсийн барааны бүртгэлийг тогтмол хөтөлж, орсон, гарсан
болон үлдэгдэл барааны нэр төрөл, тоо, үнийн дүн, хөдөлгөөнийг бүртгэлийн дэвтэр
болон бүртгэлийн програмд тухай бүр үнэн зөв тусгана.
3.9.Гаалийн тусгай бүсийн горимоор бүрдүүлэлт хийгдсэн барааны мэдээг сар бүр
гаргаж, дараа сарын нэгний өдрийн ажлын цагт багтаан харьяалагдах газар, хорооны
холбогдох алба, хэлтэст ирүүлнэ. Заасан хугацаанд мэдээ ирүүлээгүй тохиолдолд гаалийн
тусгай бүс хариуцсан гаалийн улсын байцаагч хариуцлага тооцно. Мэдээ гаргахдаа тухайн
сард гаалийн тусгай бүсэд оруулсан, гаргасан, үлдэгдэл барааны гаалийн мэдүүлгийн R
дугаараар болон барааны нэр төрлөөр дэлгэрэнгүй гаргана.
3.10.Гаалийн байгууллагын зүгээс яаралтай тодруулах зорилгоор мэдээ, тайлан
гаргаж өгөхийг шаардсан тохиолдолд хугацаанд нь биелүүлнэ.
3.11.Сар бүрийн мэдээг тухайн тусгай бүс хариуцсан хяналт шалгалтын гаалийн
улсын байцаагч, гаалийн улсын ахлах байцаагчаар гарын үсэг зуруулж баталгаажуулсан
байна. Мэдээг албан ёсоор хэвлэмэл байдлаар гаргах бөгөөд тусгай бүсийн үйл
ажиллагаа эрхлэгч тамга, эсхүл тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.
3.12. Гаалийн тусгай бүсэд үзлэг, тооллого хийх, данс бүртгэлийг шалгахад гаалийн
байгууллага, гаалийн улсын байцаагчид дэмжлэг үзүүлж, ажиллах нөхцөлийг хангана.
3.13.Гаалийн тусгай бүсэд гадны хүн, тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхгүй байх
нөхцөлөөр ханган, гаалийн лац, ломбоны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна. Хэрэв гэнэтийн
буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын үед /гал, үерийн ус, шуурга
гэх мэт/ харьяа гаалийн газар, хорооны удирдлагад албан ёсоор нэн яаралтай мэдэгдэнэ.
Гаалийн байгууллагаас зохих ёсны шийдвэр авсны үндсэн дээр гаалийн улсын байцаагч
ирж амжаагүй байх тохиолдолд лац, ломбыг хөндөж тусгай бүсэд хадгалагдаж байгаа
барааг арчлан хамгаалах, аюулаас авран зайлуулах арга хэмжээг авна. Энэ тухай
харьяалагдах гаалийн газар, хороонд нэн даруй танилцуулна.
3.14. Бараа эзэмшигч гаалийн болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн, зөрчихийг
завдах үйлдлийг тухай бүрд таслан зогсоож, энэ тухай тэр даруйд нь харьяалагдах
гаалийн газар, хорооны гаалийн хяналт хариуцсан ГУАБ, ГУБ холбогдох бусад хууль
хяналтын байгууллагад мэдэгдэнэ.
3.15. Тусгай бүсийн бүрэн бүтэн байдал, засвар үйлчилгээ, харуул хамгаалалт,
галын аюулгүй байдал, эдгээртэй холбогдох зардлыг бүрэн хариуцна.
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Дөрөв. Хариуцлага
4.1. Гаалийн удирдах төв байгууллага, гаалийн байгууллагаас энэ журмын
биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчил илэрсэн тухай бүр Гаалийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
Тав.Бусад
5.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээ цуцлах асуудлыг гэрээг байгуулсан
хоёр талын саналыг харгалзан тухайн харьяалагдах гаалийн газар хороо шийдвэрлэнэ.
5.2. Хэрэв тухайн гаалийн тусгай бүсийн үйл ажиллагааг түр зогсоосон /эрхийг
түдгэлзүүлсэн/ эсхүл татан буугдсан бол тухай бүрт нь хаалтын тайлан баланс мэдээ
гаргаж гаалийн тусгай бүс хариуцсан гаалийн улсын байцаагч, гаалийн улсын ахлах
байцаагчаар хянуулж баталгаажуулна. Гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаал
гарснаас хойш 3 хоногийн дотор харьяалагдах гаалийн газар, хорооны хэлтэс албанд
өгсөн байна.
5.3. Гэрээний хугацааг сунгахад гэрээний хүчинтэй хугацаа дуусахаас 3 хоногийн
өмнө гэрээ байгуулагч талуудаас зохих албан тушаалтныг байлцуулан гэрээний
хэрэгжилтийг протокол үйлдэж дүгнэнэ. Гэрээний хугацааг нэг жилээр сунгана. Гэрээний
сунгалт нь харьяалагдах гаалийн газар, хорооны удирдлага гарын үсэг зурж, тамга
дарснаар баталгаажна.
5.4. Энэ гэрээг баталсан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр
мөрдөнө.
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
УГЕГ-ЫН харьяа ………………..
төлөөлж:

“........................” ХХК-ийг төлөөлж:

ОРЛОГЧ ДАРГА:

"........................" ХХК-ийн ЗАХИРАЛ

……….……….

......................

ГУАБ:

ТУСГАЙ БҮСИЙН ЭРХЛЭГЧ
.............................

..............................

Хаяг:
Утас:

Хаяг:
Утас.

ГЭРЭЭНИЙ СУНГАЛТ
№
1.

Өмнөх гэрээний биелэлт
болон гэрээнд оруулах нэмэлт,
өөрчлөлт

Сунгах хугацаа
/он, сар, өдөр/

Баталгаажуулалт
/гарын үсэг, тамга/

--оОо--
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Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008
оны 678 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралтаар
батлагдсан журмын 4 дүгээр хавсралт

.................. компанийн гаалийн тусгай бүсийн барааны шошго
д/д
1.
2.
3.

Барааны
нэр

Орсон
огноо

Орсон
-R

Орсон тоо
хэмжээ

Гарсан
огноо

Гарсан
-R

Гарсан тоо
хэмжээ

Үлдэгдэл
тоо хэмжээ

--оОо--

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 îíû 10 дугаар
Äóãààð 679
ñàðûí 22-ны өдөр                                                                 

Óëààíáààòàð õîò

ÆÓÐÀÌ ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 79.7 äàõü õýñýã, Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé
ãàçðûí Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2008 îíû 10 äóãààð ñàðûí 09-íèé ºäðèéí õóðàëäààíû
øèéäâýðèéã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ ÍÜ:
1.“Áàðààã óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèì
õýðýãæ¿¿ëýõ æóðàì“-ûã 1 ä¿ãýýð, “Áàðààã äîòîîäîä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãààëèéí
á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèì õýðýãæ¿¿ëýõ æóðàì“-ûã 2 äóãààð, “Áàðààã øèëæ¿¿ëýí à÷èõ ãààëèéí
á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèì õýðýãæ¿¿ëýõ æóðàì“-ûã 3 äóãààð õàâñðàëòûí ¸ñîîð òóñ òóñ
áàòàëñóãàé.
2.Ýíý òóøààëûí áèåëýëòèéã çîõèîí áàéãóóëæ, õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûã
óäèðäàìæ ÷èãëýëýýð õàíãàæ àæèëëàõûã Äýä äàðãà áºãººä Õÿíàëò, ýðñäэëèéí óäèðäëàãûí
ãàçàð /Ä. Îþóí÷èìýã/-ò ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
3.Øèíý÷ëýí áàòëàãäñàí ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèìûí êîäûã ÃÀÌÀÑ-èéí
àíãèëàëòûí ñàíä 2008 îíû 12 äóãààð ñàðûí 01-íèé ºäðèéí äîòîð îðóóëàõûã Ìýäýýëëèéí
òåõíîëîãèéí òºâ /Á.Öîã/-ä äààëãàñóãàé.
4.Ýíý òóøààëûã 2009 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 01-íèé ºäðººñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.

ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын уëñûí нэгдсэн á¿ðòãýëä 2008 îíû 10 äóãààð ñàðûí 30íû ºäðèéí 2957 äóãààðò á¿ðòãýñýí
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Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 679 äóãààð òóøààëûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëò

ÁÀÐÀÀÃ ÓËÑ ÕÎÎÐÎÍÄ ÄÀÌÆÓÓËÀÍ ªÍÃªÐ¯¯ËÝÕ  ÃÀÀËÈÉÍ
Á¯ÐÄ¯¯ËÝËÒÈÉÍ ÃÎÐÈÌ ÕÝÐÝÃÆ¯¯ËÝÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Áàðààã óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèì
/Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 180-187 äóãààð ç¿éë/-ûã õýðýãæ¿¿ëýõýä Ìîíãîë Óëñûí ãààëèéí
õóóëü òîãòîîìæ, Ìîíãîë Óëñûí îëîí óëñûí ãýðýý áîëîí ýíý æóðìûã áàðèìòàëíà.
1.2.Ýíý æóðìààð ãîðèìûã ñîíãîõ, áàðààã ãîðèìä áàéðøóóëàõ, áè÷èã áàðèìòûã
á¿ðä¿¿ëýõ, ãîðèì äóóñãàâàð áîëãîõòîé õîëáîãäñîí õàðèëöààã çîõèöóóëíà.
1.3.Ãîðèìûã ìýä¿¿ëýã÷ ñîíãîõ áºãººä ãîðèìûí íºõöºë, øààðäëàãûã õàíãàñàí
òîõèîëäîëä ãààëèéí áàéãóóëëàãûí çºâøººðëººð áàðààã óã ãîðèìä áàéðøóóëíà.
1.4.Ìýä¿¿ëýã÷ /òýýâýðëýã÷/ áàðààã Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 58 äóãààð ç¿éëä
çààñàí õóãàöààíä ìýä¿¿ëýõ áºãººä ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýãýýð èð¿¿ëñýí à÷ààíû ìàíèôåñò,
ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòàä ýíý õóãàöàà ìºí àäèë õàìààðíà.
1.5.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàí à÷ààíû ìàíèôåñò,
áàðààíû äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðòãýñíýýð áàðààã ãààëèéí áàéãóóëëàãàä
ìýä¿¿ëñýíä òîîöíî.
1.6.ÒÈÐ êàðíåé á¿õèé óëñ õîîðîíä äàìæèí ºíãºðºõ òýýâðèéí õýðýãñýëä ýíý æóðàì
õàìààðàõã¿é.
1.7.Óëñûí õèëýýð îðóóëàõûã õîðèãëîñîí áàðààã ýíý ãîðèìä áàéðøóóëàõã¿é.
Õî¸ð. Ãîðèìä áàéðøóóëàõ áàðàà, ãîðèìûí êîä
2.1.Ýíý ãîðèìä õèëèéí ÷àíàä äàõü èëãýýã÷ýýñ õèëèéí ÷àíàä äàõü õ¿ëýýí àâàã÷èä
èëãýýñýí ãààëèéí íóòàã äýâñãýðýýð äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãàäààäûí áàðààã áàéðøóóëíà.
2.2.Óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõýä óã áàðàà íü õîðèãëîñíîîñ áóñàä òàðèôûí
áóñ õÿçãààðëàëòàä õàìààðàõã¿é.
2.3.Óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõýä äàðààõ êîäîîð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò
õèéíý:
Ãîðèìûí àãóóëãà
1
2

Áàðààã ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò òýýâðèéí õýðýãñýë ñîëèõã¿éãýýð óëñ 
õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ
Áàðààã ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò òýýâðèéí õýðýãñýë ñîëüæ óëñ õîîðîíä
äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ

Á¿ðä¿¿ëýëò õèéõ
ãîðèìûí êîä
840
841

           

2.4.Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèìûí 840 êîäîîð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéõýä
òýýâðèéí õýðýãñýë ñîëèõã¿éãýýð îðîõ õèëèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ ãàðàõ õèëèéí ãààëèéí
áàéãóóëëàãààð øóóä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãàäààäûí áàðàà õàìààðíà.
2.5.Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèìûí 841 êîäîîð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéõýä
òýýâðèéí õýðýãñýë ñîëüæ, îðîõ õèëèéí ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýýñ òýýâðèéí õýðýãñýë ñîëèõ
ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñ, òýýâðèéí õýðýãñýë ñîëèõ ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýýñ õèëèéí ãààëèéí
õÿíàëòûí á¿ñýýð øóóä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãàäààäûí áàðàà õàìààðíà.
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Ãóðàâ. Áè÷èã áàðèìò
3.1.Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèìûí 840 êîäîîð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéõýä
ýëåêòðîí ìàíèôåñòààð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéíý.
3.2.Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèìûí 841 êîäîîð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéõýä íýã
ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýíä ãààëèéí õÿíàëòàí äîð òýýâðèéí õýðýãñýë ñîëèõ áºãººä
òóõàéí ãààëèéí áàéãóóëëàãà òýýâðèéí õýðýãñýë ñîëèãäîõ á¿ðò ºìíºõ ìàíèôåñòаä õààëò
õèéí øèíýýð ìàíèôåñò áè÷èæ, õýâëýí ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéæ, äàðààãèéí ãààëèéí
áàéãóóëëàãûí õÿíàëòàä øèëæ¿¿ëíý.
3.4.Ýíý ãîðèìûí äàãóó ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéõýä òýýâýðëýã÷ áàéãóóëëàãà äàðààõ
áè÷èã áàðèìòûã á¿ðä¿¿ëñýí áàéíà:
3.4.1.òýýâðèéí áè÷èã áàðèìò;
3.4.2.áàãëàà áîîäëûí æàãñààëò;
3.4.3.øààðäëàãàòàé áîë ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãûí çºâøººðºë.
3.5.Óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ 841 êîäîîð á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí áàðààíä
ýõíèé á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí ãààëèéí áàéãóóëëàãà à÷ààíû ìàíèôåñòàä “Ãààëèéí õÿíàëòàä
áàéãàà” ãýñýí õÿíàëòûí òýìäýã äàðæ, ýöñèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéæ áàéãàà õèëèéí ãààëèéí
áàéãóóëëàãà “Ìîíãîëûí ãààëü çºâøººðºâ” ãýñýí õÿíàëòûí òýìäýã äàðæ, õóâèéí äóãààð
á¿õèé òýìäãýýð áàòàëãààæóóëàí, ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýíä ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí õóâèéí
äóãààðûã îðóóëàí òóõàéí áè÷ëýãò õààëò õèéæ ãààëèéí õèëýýð ãàðãàíà.
Äºðºâ. Ãîðèìûí øààðäëàãà
4.1.Óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãîðèìä áàéðøóóëàõ áàðààã ãààëèéí
óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãààñ èòãýìæëýë àâñàí òýýâýðëýã÷ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà
òýýâýðëýíý.
4.2.Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãààñ èòãýìæëýë àâñàí òýýâýðëýã÷ àæ àõóéí
íýãæ, áàéãóóëëàãà íü áàðààã îëîí óëñûí òýýâðèéí ìàðøðóòààð, ãààëèéí çàìààð ãààëèéí
áàéãóóëëàãààñ òîãòîîñîí õóãàöààíä òýýâýðëýíý.
4.3.Òýýâýðëýã÷ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà íü Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 38 äóãààð
ç¿éëä çààñàí ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëíý.
4.4. Áàðààã óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãîðèìä áàéðøóóëàõ áàðàà  äàðààõ
øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéíà:
4.4.1.ãààëèéí áàéãóóëëàãà òóõàéí áàðààíä õÿíàëò òàâèõ áîëîìæòîé áàéõ;
4.4.2.ãààëèéí áàéãóóëëàãà ãààëèéí çîðèëãîîð òýìäýãëýãýý õèéõ áîëîìæòîé
áàéõ;
4.4.3.áàðàà íü õàäãàëàëò òýýâýðëýëòèéí ¿åä ãàðàõ ñòàíäàðòààð òîãòîîãäñîí
ýëýãäýë õîðîãäîëîîñ ººð ººð÷ëºëòã¿é àíõíû áàéäëààðàà áàéõ.
4.5.Òýñýð÷ äýëáýðýõ, àþóëòàé áîëîí õèìèéí îíöãîé õîðòîé áîäèñ çýðýã òýýâýðëýëò,
õàäãàëàëòûí îíöãîé íºõöºë øààðäàõ áàðààã äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõýä õîëáîãäîõ
áàéãóóëëàãûí çºâøººðºë øààðäàíà.
4.6.Áàðààã óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõýä ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàð
íîãäóóëàõã¿é.
4.7.Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ãààëèéí áàéãóóëëàãà ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàð
òºëºõ áàòàëãààã òýýâýðëýã÷ àæ õóéí íýãæýýñ ãàðãóóëàí àâíà.
Òàâ. Ãîðèì äóóñãàâàð áîëîõ
5.1.Áàðààã óëñûí õèëýýð ãàðãàñíààð, ýñõ¿ë ººð ãîðèìä áàéðøóóëñíààð óëñ õîîðîíä
äàìæèí ºíãºð¿¿ëýõ ãîðèì äóóñãàâàð áîëíî.
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Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 679 äóãààð òóøààëûí 2 äóãààð õàâñðàëò

ÁÀÐÀÀÃ ÄÎÒÎÎÄÎÄ ÄÀÌÆÓÓËÀÍ ªÍÃªÐ¯¯ËÝÕ
ÃÀÀËÈÉÍ Á¯ÐÄ¯¯ËÝËÒÈÉÍ ÃÎÐÈÌ ÕÝÐÝÃÆ¯¯ËÝÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Áàðààã äîòîîäîä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèì /Ãààëèéí 
òóõàé õóóëèéí 188-196 äóãààð ç¿éë/-ûã õýðýãæ¿¿ëýõýä Ìîíãîë óëñûí ãààëèéí õóóëü 
òîãòîîìæ, Ìîíãîë Óëñûí îëîí óëñûí ãýðýý áîëîí ýíý æóðìûã áàðèìòàëíà.
1.2.Ýíý æóðìààð ãîðèìûã ñîíãîõ, áàðààã ãîðèìä áàéðøóóëàõ, áè÷èã áàðèìòûã
á¿ðä¿¿ëýõ, ãîðèì äóóñãàâàð áîëãîõòîé õîëáîãäñîí õàðèëöààã çîõèöóóëíà.
1.3.Ãîðèìûã ìýä¿¿ëýã÷ ñîíãîõ áºãººä ãîðèìûí íºõöºë, øààðäëàãûã õàíãàñàí
òîõèîëäîëä ãààëèéí áàéãóóëëàãûí çºâøººðëººð áàðààã óã ãîðèìä áàéðøóóëíà.
1.4.Ìýä¿¿ëýã÷ áàðààã Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 58 äóãààð ç¿éëä çààñàí õóãàöààíä
ìýä¿¿ëýõ áºãººä ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýãýýð èð¿¿ëñýí à÷ààíû ìàíèôåñò, ìýäýýëýë, áè÷èã
áàðèìòàä ýíý õóãàöàà ìºí àäèë õàìààðíà.
1.5.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàí à÷ààíû ìàíèôåñò,
áàðààíû äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðòãýñíýýð áàðààã ãààëèéí áàéãóóëëàãàä
ìýä¿¿ëñýíä òîîöíî.
1.6.Óëñûí õèëýýð îðóóëàõûã õîðèãëîñîí áàðààã ýíý ãîðèìä áàéðøóóëàõã¿é.
Õî¸ð.Ãîðèìûí êîä
2.1.Ãîðèìä íýã ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õÿíàëòààñ íºãºº ãààëèéí áàéãóóëëàãûí
õÿíàëòàä øèëæ¿¿ëýõ áàðààã áàéðøóóëíà.
2.2.Áàðààã äîòîîäîä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõýä óã áàðàà íü õîðèãëîñíîîñ áóñàä
òàðèôûí áóñ õÿçãààðëàëòàä õàìààðàõã¿é.
2.3.Äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõýä äàðààõ êîäîîð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéíý:
Ãîðèìûí óòãà
1
2
3
4

Õèëèéí ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýýñ ã¿íèé ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä
äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ
Ã¿íèé ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýýñ ã¿íèé ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä
äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ
Ã¿íèé ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýýñ õèëèéí ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä
äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ
Õèëèéí ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýýñ õèëèéí ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä
äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ

Á¿ðä¿¿ëýëò õèéõ
ãîðèìûí êîä
842
843
844
845

Ãóðàâ. Áè÷èã áàðèìò
3.1.Õèëèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ ã¿íèé ãààëèéí áàéãóóëëàãàä òºìºð çàìààð
õ¿ðãýõ áàðààã äîòîîäîä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãîðèìä áàéðøóóëàõàä òºìºð çàìûí
à÷ààíû ìàíèôåñòыã ¿íäýñëýíý.
3.2.Õèëèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ ã¿íèé ãààëèéí áàéãóóëëàãàä àâòî òýýâðèéí
õýðýãñëýýð õ¿ðãýõ áàðààã äîòîîäîä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãîðèìä áàéðøóóëàõàä
àâòîòýýâðèéí õýðýãñëèéí à÷ààíû ìàíèôåñòыã ¿íäýñëýíý.
3.3. Ýíý ãîðèìûí äàãóó ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéõýä òýýâýðëýã÷ áàéãóóëëàãà Ãààëèéí
òóõàé õóóëèéí 35 äóãààð ç¿éëä çààñàí áè÷èã áàðèìòààñ ãàäíà äàðààõ áè÷èã áàðèìòûã
á¿ðä¿¿ëñýí áàéíà:
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3.3.1.à÷ààíû ìàíèôåñò;
3.3.2.òýýâðèéí áè÷èã áàðèìò;
3.3.3.õóäàëäààíû áè÷èã áàðèìò;
3.3.4.áóñàä äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìò.
3.4.Äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ 842-845 êîäòîé à÷ààíû ìàíèôåñòаä ãààëèéí ýõíèé
áàéãóóëëàãà “Ãààëèéí õÿíàëòàä áàéãàà” ãýñýí õÿíàëòûí òýìäýã äàðæ, íºãºº ãààëèéí
áàéãóóëëàãûí õÿíàëòàä èëãýýíý.
Äºðºâ. Ãîðèìûí øààðäëàãà
4.1.Áàðààã äîòîîäîä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãîðèìä áàéðøóóëàõ áàðààã ãààëèéí
óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãààñ èòãýìæëýë àâñàí òýýâýðëýã÷ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà
òýýâýðëýíý.
4.2.Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãààñ èòãýìæëýë àâñàí òýýâýðëýã÷ àæ àõóéí
íýãæ, áàéãóóëëàãà íü áàðààã ãààëèéí çàìààð ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ òîãòîîñîí õóãàöààíä
òýýâýðëýíý.
4.3.Òýýâýðëýã÷ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà íü Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 38 äóãààð
ç¿éëä çààñàí ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëíý.
4.4.Áàðààã äîòîîäîä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãîðèìä áàéðøóóëàõ áàðàà äîîðõ 
øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéíà:
4.4.1.ãààëèéí áàéãóóëëàãà òóõàéí áàðààíä õÿíàëò òàâèõ áîëîìæòîé áàéõ;
4.4.2. гаалийн байгууллага гаалийн зорилгоор тэмдэглэгээ хийх боломжтой
байх;
4.4.3.áàðàà íü õàäãàëàëò, òýýâýðëýëòèéí ¿åä ãàðñàí ñòàíäàðòààð òîãòîîãäñîí
ýëýãäýë õîðîãäîëîîñ ººð ººð÷ëºëòã¿é àíõíû áàéäëààðàà áàéõ.
4.5.Áàðààã äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõýä ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàð íîãäóóëàõã¿é.
4.6.Òýñýð÷ äýëáýðýõ, àþóëòàé áîëîí õèìèéí îíöãîé õîðòîé áîäèñ çýðýã òýýâýðëýëò,
õàäãàëàëòûí îíöãîé íºõöºë øààðäàõ áàðààã äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõýä õîëáîãäîõ
áàéãóóëëàãûí çºâøººðºë  øààðäàíà.
4.7.Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ãààëèéí áàéãóóëëàãà ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàð
òºëºõ áàòàëãààã Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí õóóëüä çààñíû äàãóó òýýâýðëýã÷ àæ
àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ ãàðãóóëàí àâíà.
           
Òàâ. Ãîðèì äóóñãàâàð áîëîõ
5.1.Áàðààã Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð ãàðãàñíààð, ýñõ¿ë ººð ãîðèìä áàéðøóóëñíààð
äîòîîäîä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ ãîðèì äóóñãàâàð áîëíî.

--оОо-Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2008 îíû
679 äóãààð òóøààëûí 3 äóãààð õàâñðàëò

ÁÀÐÀÀÃ ØÈËÆ¯¯ËÝÍ À×ÈÕ ÃÀÀËÈÉÍ
Á¯ÐÄ¯¯ËÝËÒÈÉÍ ÃÎÐÈÌ ÕÝÐÝÃÆ¯¯ËÝÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Áàðààã øèëæ¿¿ëýí à÷èõ ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèì /Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí
197-201 äүãээð ç¿éë/-ûã õýðýãæ¿¿ëýõýä Ãààëèéí òóõàé õóóëü, Ãààëèéí òàðèô, Ãààëèéí
òóõàé õóóëü, òîãòîîìæ, Ìîíãîë Óëñûí îëîí óëñûí ãýðýý áîëîí ýíý æóðìûã áàðèìòàëíà.
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1.2.Ýíý æóðìààð áàðààã øèëæ¿¿ëýí à÷èõ ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèìòîé
õîëáîãäñîí õàðèëöààã çîõèöóóëíà.
1.3.Ãîðèìûã ìýä¿¿ëýã÷ ººðºº ñîíãîõ áºãººä ãîðèìûí íºõöºë, øààðäëàãûã õàíãàñàí
òîõèîëäîëä ãààëèéí áàéãóóëëàãûí çºâøººðëººð áàðààã óã ãîðèìä áàéðøóóëíà.
1.4.Ìýä¿¿ëýã÷ áàðààã Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 58 äóãààð ç¿éëä çààñàí õóãàöààíä
ìýä¿¿ëýõ áºãººä ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýãýýð èð¿¿ëñýí ãààëèéí ìýä¿¿ëýã, ìýäýýëýë, áè÷èã
áàðèìòàä ýíý õóãàöàà ìºí àäèë õàìààðíà.
1.5.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàí à÷ààíû ìàíèôåñò,
áàðààíû äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðòãýñíýýð áàðààã ãààëèéí áàéãóóëëàãàä
ìýä¿¿ëñýíä òîîöíî.
1.6.Óëñûí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõèéã õîðèãëîñîí áàðààã ýíý ãîðèìä áàéðøóóëàõã¿é.
Õî¸ð.Ãîðèìä áàéðøóóëàõ áàðàà, ãîðèìûí êîä
2.1.Ýíý ãîðèìä õèëýýð îðóóëñàí òýýâðèéí õýðýãñëýýñ ãàðàõ òýýâðèéí õýðýãñýëä
øèëæ¿¿ëýí à÷èæ ãààëèéí íóòàã äýâñãýðýýð äàìæóóëàëã¿éãýýð õèëèéí ÷àíàäàä ãàðãàõ
ãàäààäûí áàðàà õàìààðíà.
2.2.Óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõýä äàðààõ êîäîîð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò
õèéíý:
Ãîðèìûí óòãà
1

           

Áàðààã øèëæ¿¿ëýí à÷èõ ãîðèì

Á¿ðä¿¿ëýëò õèéõ
ãîðèìûí êîä
900

Ãóðàâ. Áè÷èã áàðèìò

3.1.Ìýä¿¿ëýã÷ ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòýä øààðäàãäàõ ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûã õóóëüä
çààñàí õóãàöààíä ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ãàðãàæ ºãíº.
3.2.Ìýä¿¿ëýã÷ áàðààã øèëæ¿¿ëýí à÷èõ ãîðèìîîð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéõýä äàðààõ
áè÷èã áàðèìòûã ýõ, ýñõ¿ë õóóëáàð õóâèàð ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ãàðãàæ ºãíº:
3.2.1.õèëýýð îðñîí òýýâðèéí áàðèìò;
3.2.2.õèëýýð ãàðàõ òýýâðèéí áàðèìò;
3.2.3.ìàíèôåñò;
3.2.4.õóäàëäààíû áè÷èã áàðèìò.
3.3.Ìýä¿¿ëýã÷ 3.2-ò çààñàí áè÷èã áàðèìòûã ýëåêòðîí øóóäàí, ôàêñ áîëîí ãààëèéí
áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýãýýð äàìæóóëàí ãààëèéí áàéãóóëëàãàä õ¿ðã¿¿ëæ áîëíî.
3.4.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çñýí òîõèîëäîëä 3.2, 3.3-ò çààñàí
áè÷èã áàðèìòûã ò¿¿íèé ýõ õóâüòàé òóëãàí øàëãàíà.
3.5.Æóðìûí 3.2-ò çààñíû äàãóó àâñàí ìýäýýëýë, áàðèìò áè÷èã íü øààðäëàãà
õàíãàõã¿é áàéâàë ãààëèéí áàéãóóëëàãà íýìýëò ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûã øààðäàæ áîëíî.
Ìýä¿¿ëýã÷ íýìýëò ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûã õóóëüä çààñàí õóãàöààíä ºãºõ ¿¿ðýã õ¿ëýýõ
áºãººä ýíý ¿¿ðãýý ìýä¿¿ëýýã¿é áîë ãààëèéí áàéãóóëëàãà ìýä¿¿ëýã÷èéí ñîíãîñîí ãîðèìä
áàðààã áàéðøóóëàõààñ òàòãàëçàíà.
3.6.Ýíý ãîðèìûí äàãóó ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí õèëèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãà
ãààëèéí ìýä¿¿ëýãò “Ãààëèéí õÿíàëòàä áàéãàà” ãýñýí õÿíàëòûí òýìäýã, òýýâðèéí áàðèìòàä
“Ìîíãîëûí ãààëü çºâøººðºâ” ãýñýí õÿíàëòûí òýìäýã äàðíà.
Äºðºâ. Ãîðèìûí øààðäëàãà
4.1.Áàðààã ãààëèéí õèëýýð îðóóëæ èðñýí íýã òýýâðèéí õýðýãñëýýñ ãàðàõ íºãºº
òýýâðèéí õýðýãñýëä øèëæ¿¿ëýí à÷èõäàà óã áàðààã ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä èðñíýýñ õîéø
àæëûí 3 ºäºðò áàãòààæ ã¿éöýòãýíý.
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4.2.Áàðààã øèëæ¿¿ëýí à÷èõ ¿éë àæèëëàãàà íü çºâõºí íýã õèëèéí ãààëèéí
áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýíä ÿâàãäàõ áºãººä, ººð ãààëèéí áàéãóóëëàãààð äàìæóóëàí õèëýýð
ãàðãàõ áîë óëñ õîîðîíäûí äàìæóóëàí ºíãºðºõ ãîðèìîîð á¿ðä¿¿ëýëò õèéíý.
4.3.Áàðààíä øèëæ¿¿ëýí à÷èõ ãîðèìîîð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéëãýõ àæëûã
òýýâðèéí áàéãóóëëàãà õàðèóöàí ã¿éöýòãýæ áîëíî.
4.4.Òýýâðèéí õýðýãñëýýñ áóóëãàæ ãààëèéí áàòàëãààò á¿ñ, ÷ºëººò á¿ñýä îðóóëñàí
áàðàà ýíý æóðàìä õàìààðàõã¿é.
4.5.Ýíý ãîðèìîîð á¿ðä¿¿ëýëò õèéõ áàðàà íü ãààëèéí õèëýýð îðñîí ¿åýñ áóöàæ ãàðàõ
õ¿ðòýë á¿õèé ë õóãàöààíä ãààëèéí õÿíàëòàä áàéíà.
4.6.Áàðààã øèëæ¿¿ëýí à÷èõàä ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàð íîãäóóëàõã¿é.
4.7.Øààðäëàãàòàé áîë ãààëèéí áàéãóóëëàãà ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàð òºëºõ
áàòàëãààã ìýä¿¿ëýã÷ýýñ ãàðãóóëàí àâ÷ áîëíî.
Òàâ. Ãîðèì äóóñãàâàð áîëîõ
5.1.Áàðààã óëñûí õèëýýð ãàðãàñíààð, ýñõ¿ë ººð ãîðèìä áàéðøóóëñíààð øèëæ¿¿ëýí
à÷èõ ãîðèì äóóñãàâàð áîëíî.

--оОо--

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 10 дугаар		
сарын 22-ны өдөр

Дугаар 680		

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 79.7, Улсын гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2008 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг
үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. “Барааг хүлээн авахаас татгалзах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх
журам”-ыг 1 дүгээр, “Бараа устгах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”ыг 2 дугаар, “Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг 3 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус
баталсугай.
2. Энэ тушаалын биелэлтийг зохион байгуулж, харьяа гаалийн газар, хороодыг
удирдамж чиглэлээр хангаж ажиллахыг Хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар
/Д. Оюунчимэг/-т үүрэг болгосугай.
3. Шинэчлэн батлагдсан гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодыг ГАМАС-ийн
ангилалтын санд 2008 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор оруулахыг Мэдээллийн
технологийн төв /Б.Цог/-д даалгасугай.
4. Энэ тушаалыг 2009 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2009 оны 01
дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2985 дугаарт бүртгэлтэй.

Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
2008 оны 680 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

БАРААГ ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАХ ГОРИМ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Барааг хүлээн авахаас татгалзах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим /Гаалийн тухай
хуулийн 202-207 дугаар зүйл, цаашид “горим” гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын гаалийн
хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг баримтална.
1.2. Хүлээн авагч нь хүлээн авахаас татгалзсан барааг горимд байршуулах, төрийн
өмчлөлд шилжүүлж горимыг дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар
зохицуулна.
1.3. Мэдүүлэгч Гаалийн тухай хуулийн 202.2-т зааснаар горимд байршуулах
барааны тээвэрлэлт, зуучлал, хадгалалттай холбогдон гарах зардлыг хариуцна.
Хоёр. Горимын код
2.1. Горимд байршуулах бараанд эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон тоо,
хэмжээний болон бусад хязгаарлалт хамаарахгүй.
2.2. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Горимын утга
1

Барааг хүлээн авахаас татгалзах горим

Горимын код
980

Гурав. Бичиг баримт
3.1.Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана:
3.1.1. барааг хүлээн авахаас татгалзсан тухай хүлээн авагч бичгээр гаргасан
хүсэлт;
3.1.2. горимд байршуулах бараа нь эрүүл ахуй, чанарын шаардлага хангаж
байгаа талаар гаргасан холбогдох байгууллагын дүгнэлт;
3.1.3. үнийн нэхэмжлэх, баглаа боодлын жагсаалт, техникийн бичиг баримт
зэрэг худалдааны бичиг баримт/;
3.1.4. тээврийн бичиг баримт;
3.1.5. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Энэ журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, бичиг баримт нь горимын шаардлага
хангахгүй байвал гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.3. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Монголын гааль зөвшөөрөв” хяналтын тэмдэг дарна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1. Горимд Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааг байршуулахгүй.
4.2.Горимд байршуулах бараа нь Гаалийн тухай хуулийн 203.1-д заасан
шаардлагыг хангасан байна.
4.2. Горимд байршуулах бараанд Гаалийн тухай хуулийн 204 дүгээр зүйлд зааснаар
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гаалийн болон бусад татвар ногдуулахгүй.
4.3. Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
Тав. Бусад
5.1. Хүлээн авахаас татгалзах горимд байршуулсан барааг төрийн өмчлөлд
шилжүүлснээр энэ горим дуусгавар болно.
5.2. Горимд байршуулсан бараанд “Барааг улсын орлогод шилжүүлэх хуудас”
бичиж төрийн өмчлөлд шилжүүлнэ.
5.3. Гаалийн тухай хуулийн 298.2 нь энэ журмын 5.2-т заасны дагуу төрийн
өмчлөлд шилжүүлсэн бараанд хамаарахгүй болно.

--оОо-Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008
оны 680 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАРАА УСТГАХ ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Бараа устгах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим /Гаалийн тухай хуулийн 208-214
дүгээр зүйл, цаашид “горим” гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж,
Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг баримтална.
1.2. Гаалийн хяналтад байх хугацаанд гэмтэж муудсан, чанарын шаардлага
хангахгүй болсон, мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээр эрүүл ахуй, эрүүл
мэнд, байгаль орчинд хор хөнөөлтэй гэж тогтоогдсон, 3 хоногоос дээш хугацаанд буцаан
гаргаагүй улсын хилээр оруулахыг хориглосон бараа болон Гаалийн тухай хуулийн 203.2т зааснаар борлуулсны дараа зардлаа нөхөх боломжгүй барааг гаалийн хяналтын дор
устгах үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3. Мэдүүлэгч нь барааг устгах горимд байршуулах хүсэлтээ гаалийн байгууллагад
бичгээр гарган өгсөн байх бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан тохиолдолд
гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
1.4. Энэ горимд байршуулсан барааг байгаль орчинд хор хөнөөлгүй аргаар анхны
зориулалтаар ашиглах боломжгүй болгон гаалийн хяналтан дор устгана.
1.5. Бараа устгах горимыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа зардлыг бараа
эзэмшигч хариуцна.
1.6. Бараанд устгал хийхдээ хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд ямар
нэг хор хохирол учруулахгүй, аль нэг байгууллага хувь хүний ашиг сонирхлын дагуу
хийгдээгүй байх зарчмыг баримтлана.
Хоёр.Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд дараах барааг байршуулна:
2.1.1.гаалийн хяналтад байх хугацаанд гэмтэж муудсан, чанарын шаардлага
хангахгүй болсон, эрүүл ахуйн, эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор хөнөөлтэй болох нь
мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон гадаадын бараа;
2.1.2. гаалийн хяналтын бүс, түр агуулахаас 3 хоногийн дотор хилийн чанадад
буцаан гаргаагүй улсын хилээр оруулахыг хориглосон гадаадын бараа.
2.2. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
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Горимын утга
1

Бараа устгах

Бүрдүүлэлт хийх
горимын код
990

2.3. Горимд Гаалийн тухай хуулийн 209.1-д заасан барааг байршуулахгүй.
Гурав. Бичиг баримт

3.1. Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд Гаалийн тухай хуулийн 213.1-д
заасан бичиг баримтыг шаардана.
3.2. Байгаль орчин, хүний амь нас, эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлэх элдэв
төрлийн химийн болон цацраг идэвхит бодис устгах бол холбогдох мэргэжлийн
байгууллага, албан тушаалтнаас тусгайлан зөвшөөрөл авна.
3.3. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Монголын гааль зөвшөөрөв” хяналтын тэмдэг дарна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1. Гаалийн тухай хуулийн 212.1-д зааснаас гадна барааг устгахад гаалийн
байгууллага хяналт тавих боломжгүй тохиолдолд барааг устгаж үл болно.
4.2. Бараа устгах комисс нь мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлт, бараа
устгахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг үндэслэн Байгаль орчныг
хамгаалах тухай Монгол Улсын хууль болон түүнтэй холбогдсон эрх зүйн актуудын
шаардлагын дагуу ажиллаж устгал хийнэ.
4.3. Барааг дараах байдлаар устгана:
4.3.1. халаах, шатаах, хими, механикийн аль боломжтой аргаар бүрэн устгах;
4.3.2. анхны зориулалтаар ашиглах болон сэргээн босгох боломжгүй болгон
задалж салгах, ялгаж ангилах, механик эвдрэлд оруулах.
4.4. Барааны устгалын үр дүнд уг бараа нь хэрэглээний анхны шинж байдал,
худалдан борлуулах өртгөө бүрэн алдсан байна.
4.5. Гаалийн тухай хуулийн 210 дугаар зүйлд зааснаар энэ горимд байршуулах
бараанд гаалийн болон бусад татвар ногдуулахгүй.
4.6.Устгасан барааны анхны зориулалт өөрчлөгдсөн ч цаашид өөр зориулалтаар
ашиглах боломжтой нь гаалийн лабораторийн дүгнэлт, мэргэжлийн хяналтын албадын
шинжилгээ, судалгаагаар тогтоогдвол гаалийн удирдах төв байгууллагын зөвшөөрлийг
үндэслэн дараагийн хэрэглэгчдэд шилжүүлэх бөгөөд түүнийг устгалын горимоос гаалийн
бүрдүүлэлтийн өөр горимд шилжүүлнэ.
4.7. Барааг устгах явцад бий болсон цаашид өөр зориулалтаар ашиглах боломжтой
хаягдал хэсэг, үлдэгдлийг импорт, экспортын барааны нэгэн адилаар гаалийн хяналтан
дор хадгалж, гаалийн мэдүүлэг бичнэ.
Тав. Бусад
5.1. Гаалийн байгууллагаас томилсон устгалын комисс нь устгалын үйл ажиллагааг
гүйцэтгэнэ.
5.2. Барааг устгах комисс нь уг бараа эзэмшигчийг байлцуулан устгалыг зохих
заавар, шаардлагын дагуу хийж, энэ журмын хавсралтаар баталсан маягтын дагуу бараа
устгасан тухай актыг 3 хувь үйлдэж, гарын үсэг зурж баталгаажуулан, эх хувийг гаалийн
байгууллагад, 2 дугаар хувийг устгал хийх тухай дүгнэлт гаргасан байгууллагад, 3 дугаар
хувийг бараа эзэмшигчид, эсхүл зуучлагчид тус тус олгоно.

--оОо--
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ГЕГ-ын даргын 2008 оны 680 тушаалын
2 дугаар хавсралтаар батлагдсан
журмын хавсралт

____________________________________(гаалийн газар, хорооны нэр)
БАРАА УСТГАСАН ТУХАЙ АКТ
____оны ___ дугаар сарын ____-ны өдөр _________________аж аж ахуйн нэгж,
байгууллага, иргэнээс гаалийн _________ дугаартай мэдүүлгээр улсын хилээр оруулсан
________нэр төрлийн _________________________
________________________________________________________________ 			
				(барааны нэр, тоо хэмжээ)

бараа нь хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд _______________________болох нь
_________________________________
				

(мэргэжлийн хяналтын байгууллагын нэр)

дүгнэлтээр тогтоогдсон тул ________________________ -т _____________
аргаар устгав.
Устгалтын үр дүнд ________________________________________________
								(хаягдал, үлдэгдлийн нэр, тоо хэмжээ)

үүсч бий болсон болохыг тодорхойлов.
Үлдэгдлийг ____________________________________________________ газарт хадгалав.
Бараа устгах комисс: _________________( )
		

__________________( )

		

__________________( )

		

__________________( )

		

_________________ ( )

(устгалтад оролцсон хүмүүсийн нэр, албан тушаал гарын үсэг)

Барааг эзэмшигч,
Эсхүл зуучлагч ______________________________________
						(нэр, албан тушаал, гарын үсэг)

Устгал хийсэн ажилчид ______________________________________
			

(нэр, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар,гарын үсэг)

			 ____________________________ __________
(нэр, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар,гарын үсэг)

--оОо--
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Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
2008 оны 680 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

УЛС ХООРОНДЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БАРААГ НЭВТРҮҮЛЭХ ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээнийн барааг нэвтрүүлэх гаалийн
бүрдүүлэлтийн горим /Гаалийн тухай хуулийн 215-219 дүгээр зүйл/-ыг хэрэгжүүлэхэд
Монгол Улсын гаалийн тухай хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ
журмыг баримтална.
1.2.Энэ журмаар улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний барааг нэвтрүүлэх гаалийн
бүрдүүлэлтийн горимтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.
1.3. Горимыг мэдүүлэгч өөрөө сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
Хоёр. Горим байршуулах бараа, горимын код
2.1 Горимд Гаалийн тухай хуулийн 216.1-д заасан барааг байршуулна.
2.2.Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй дотоодын тээврийн хэрэгсэлд
нийлүүлэх шатах, тослох материалыг энэ горимд байршуулахыг хориглоно.
2.3.Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний бараа нь хориглосноос бусад
хязгаарлалтад хамаарахгүй.
2.4. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Горимын утга
1
2

Барааг гаалийн баталгаат агуулахаас улс хоорондын
тээврийн үйлчилгээнд гаргах
Монголын барааг улс хоорондын
тээврийн
үйлчилгээнд гаргах

910

Өмнөх
мэдүүлгийн
горимын код
700-708

911

шаардахгүй

Бүрдүүлэлт хийх
горимын код

2.5. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 911 кодоор бүрдүүлэлт хийхэд гаалийн
нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа улс хоорондын тээврийн үйлчилгээнд шаардагдах
хүнсний зүйлс хамаарна.
Гурав. Бичиг баримт
3.1. Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана.
3.1.1. худалдааны бичиг баримт /зорчигчдын бараа материалын хангалтын
падаан/;
3.1.2. гадаад худалдааны гэрээ;
3.1.3. барааны тохирлын гэрчилгээ;
3.1.4. эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан тухай холбогдох байгууллагын дүгнэлт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3.Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичиг нь горимын шаардлага хангахгүй
байвал гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4.Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Гаалийн хяналтад байгаа” хяналтын тэмдэг дарна.
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Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1.Олон улсын аяллын хугацаа, аяллын үйлчилгээнд зарцуулах бараа,
материалын норм хэмжээг тухайн аяллыг зохион байгуулж буй байгууллага гаалийн
байгууллагад урьдчилан гаргаж өгсөн байна.
4.2 Олон улсын аяллын үйлчилгээнд хэрэглэх бараа, материал нь гаалийн
зорилгоор тэмдэглэгээ хийх боломжтой баглаа боодолтой /сав, чингэлэгт хийгдсэн/ байна.
4.3.Барааг улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний горимд байршуулахад гаалийн
болон бусад татвар ногдуулахгүй.
4.4.Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулсан барааг энэ горимд байршуулахад
импортын гаалийн болон бусад татварыг буцаан олгохгүй.
4.5.Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
Тав. Бусад
5.1. Улс хоорондын тээврийн аялал үйлчилгээний барааг нэвтрүүлэх горим барааг
зориулалтаар нь зарцуулснаар дуусгавар болно.

--оОо--

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 10 дугаар		
сарын 30-ны өдөр

Дугаар 692		

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 23.2 дахь хэсгийг үндэслэн
ТУШААХ нь:
1. “Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлох журам”-ыг хавсралт ёсоор
баталсугай.
2. “Ангиллын кодын урьдчилсан шийдвэр”-ийн сан үүсгэх, түүнтэй ажиллах програм
боловсруулах, журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Дэд дарга бөгөөд Санхүү,
эдийн засгийн газар /Н.Болд/-т үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тушаалыг 2008 оны 11 дүгээр сарын 03–ны өдрөөс эхлэн дагаж
мөрдсүгэй.
ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2008 оны 11 дүгээр сарын
10-ны өдрийн 2967 дугаарт бүртгэлтэй.
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Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008
оны 692 дугаар тушаалын хавсралт

БАРААНЫ АНГИЛЛЫН КОДЫГ УРЬДЧИЛАН ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн хүсэлтээр импортын барааг улсын хилээр
оруулахаас өмнө барааны ангиллын кодыг “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан
систем” /цаашид “Уялдуулсан систем” гэх/-ийн дагуу урьдчилан тодорхойлохтой
холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.   
Хоёр. Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлуулах хүсэлт гаргах
2.1. Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлуулах хүсэлт(цаашид “хүсэлт”
гэх)-ийг импортын бараа нь илгээгч улсын нутаг дэвсгэрээс ачигдсан бөгөөд Монгол Улсын
хилээр ороогүй байх тохиолдолд гаргана.
2.2. Мэдүүлэгч хүсэлтийг энэ журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан маягтын дагуу
гаалийн удирдах төв байгууллага /цаашид “гаалийн байгууллага”/-д хандан бичгээр
гаргана.
2.3. Мэдүүлэгч өгсөн мэдээллийнхээ үнэн зөвийг нотлох зорилгоор дараах бичиг
баримтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.
2.3.1. гадаад худалдааны гэрээ;
2.3.2. худалдааны бичиг баримт;
2.3.3. гарал үүслийн гэрчилгээ;
2.3.4.тохирлын гэрчилгээ;
2.3.5.тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах бараанд шаардагдах зөвшөөрөл,
лиценз, сертификат /шаардлагатай бол/.
2.4.Хүсэлтэд барааны загвар, дээж, тодорхойлолт, гэрэл зураг, бүдүүвч зураг,
худалдааны болон техникийн бичиг баримтыг хавсаргана.
2.5. Журмын 4.1-д заасан хугацаа дууссан тохиолдолд мэдүүлэгч дахин хүсэлт
гаргаж болно.   
Гурав. Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлсон шийдвэр
3.1. Гаалийн байгууллага мэдүүлэгчээс гаргаж өгсөн хүсэлт, материал, бичиг
баримт, мэдээлэлд заасан барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлсон шийдвэр
/цаашид “ангиллын урьдчилсан шийдвэр” гэх/-ийг энэхүү журмын хоёрдугаар хавсралтад
заасан маягтын дагуу гаргана.
3.2. Мэдүүлэгчээс ирүүлсэн бичиг баримт хангалтгүй тохиолдолд гаалийн
байгууллага тэдгээрийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор нэмэлт материал,
мэдээлэл ирүүлэх тухай мэдүүлэгчид мэдэгдэнэ.
3.3. Мэдүүлэгч нь нэмэлт материал, мэдээллийг 30 хоногийн дотор гаргаж өгөх
бөгөөд энэ хугацаанд гаргаж өгөөгүй бол гаалийн байгууллага барааны ангиллын кодыг
урьдчилан тодорхойлох шийдвэр гаргахаас татгалзана.
3.4.Ангиллын урьдчилсан шийдвэрийг гаргахдаа Уялдуулсан системд үндэслэсэн
гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт, Уялдуулсан системийн Тайлбар
дүрэм, Тайлбар бичиг, Дэлхийн гаалийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмж, шийдвэрийг
үндэслэл болгон 8 оронтой кодын түвшинд гаргана. Барааны ангиллын кодыг үнэн зөв
тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллийг интернетээс олж ашиглаж болно.
3.5. Гаалийн байгууллага ангиллын урьдчилсан шийдвэрийг мэдүүлэгчээс гаргасан
хүсэлт, нэмэлт материал, мэдээллийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан
гаргана.
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3.6. Гаалийн байгууллага магадлан шинжилгээ хийх шаардлагатай барааны загвар,
дээжийг гаалийн лабораторид шилжүүлэн, шинжээчийн дүгнэлтийг харгалзан ангиллын
урьдчилсан шийдвэрийг гаргана.
3.7. Дээж, загвар авах, шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргахтай холбогдсон харилцаа нь
Гаалийн тухай хуулийн 256 дугаар зүйлийн 7-д заасан журмаар зохицуулна.
3.8.Ангиллын урьдчилсан шийдвэр, магадлан шинжилгээний төлбөрийг мэдүүлэгч
хариуцна.
3.9. Ангиллын урьдчилсан шийдвэрийг хоёр үндсэн хувь үйлдэх бөгөөд нэг хувийг
мэдүүлэгч, үлдсэн нэг хувийг гаалийн байгууллага хадгална.
3.10. Мэдүүлэгч барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлэх (гаалийн мэдүүлгийн
маягтын 23 дугаар хүснэгтийг нөхөн бичих), урьдчилан мэдүүлэх тухай бүр ангиллын
урьдчилсан шийдвэрийн эх хувийг хуулбарын хамт гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.
3.11. Ангиллын урьдчилсан шийдвэр нь тухайн мэдүүлэгчийн хувьд гаалийн бүх
байгууллагын хувьд хүчин төгөлдөр үйлчлэх бөгөөд гаалийн байгууллага мэдүүлэгчээс
гаргаж өгсөн эх хувь болон хуулбарыг тулган шалгаж эх хувийг мэдүүлэгчид буцаан өгнө.
3.12. Гаалийн байгууллага “Ангиллын урьдчилсан шийдвэр”-ийн санг үүсгэнэ.  
Дөрөв. Ангиллын урьдчилсан шийдвэрийн хүчинтэй хугацаа,
шийдвэрийг өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох
4.1. Ангиллын урьдчилсан шийдвэрийн хүчинтэй хугацаа нь уг шийдвэрийг гаргасан
өдрөөс эхлэн 1 жил байна.
4.2. Мэдүүлэгчийн ирүүлсэн баримт, мэдээлэл нь буруу, хуурамч болох нь шийдвэр
гарсны дараа тогтоогдсон, эсхүл буруу, хуурамч байж болох баримт, сэжиг байгаа бол
гаалийн байгууллага ангиллын урьдчилан тодорхойлсон шийдвэрээ түдгэлзүүлж уг
шийдвэрийг барааны ангиллыг урьдчилан тодорхойлох шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн
дагаж мөрдөнө.
4.3. Ангиллын урьдчилсан шийдвэрийг дараах үндэслэлээр хүчингүйд тооцох
шийдвэр гаргаж, мэдүүлэгчид бичгээр мэдэгдэнэ:
4.3.1.гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт, үндэсний кодод
өөрчлөлт оруулсан нь шийдвэрт орсон барааны ангилалд нөлөөлөхөөр бол;
4.3.2. шинээр байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заасан;
4.4. Гаалийн байгууллага журмын 4.3.1, 4.3.2-т заасан үндэслэлээр хүчингүйд
тооцогдсон ангиллын урьдчилсан шийдвэрийн мэдүүлэгчид хадгалагдаж байсан үндсэн
хувийг хураан авч, оронд нь гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт, үндэсний
кодод орсон өөрчлөлт, шинээр байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээний заалтад
нийцүүлэн гаргасан хүчин төгөлдөр шийдвэрийг өгнө.     
Тав. Бусад зүйл
5.1.Энэ журмын 3.5-д заасан хугацаанаас өмнө бараа нь улсын хилээр орж ирвэл
мэдүүлэгч Гаалийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу барааг мэдүүлж гаалийн
бүрдүүлэлт хийлгэнэ.
5.2.Гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн гаргаж өгсөн мэдээлэл, бичиг баримтыг
гаалийн зорилгоор ашиглах бөгөөд хуульд зааснаас бусад тохиолдолд задруулах, бусад
этгээдэд дамжуулахыг хориглоно.
5.3.Ангиллын урьдчилсан шийдвэр гаргасан гаалийн байгууллага, албан
тушаалтны шийдвэрийн талаар мэдүүлэгч гомдол гаргах, гомдлыг хянан шийдвэрлэх
асуудлыг Гаалийн тухай хуулийн 16-23 дугаар зүйлд заасны дагуу зохицуулна.
5.4.Гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэхээр гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн барааны
гаалийн мэдүүлэг дэх мэдээлэл, дагалдах бичиг баримт нь ангиллын урьдчилсан
шийдвэрийг гаргахад үндэслэл болгосон мэдүүлэгчийн гаргаж өгсөн мэдээлэлтэй зөрвөл
мэдүүлэгч холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ.   
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5.5.Энэ журмаар зохицуулагдаагүй бусад асуудлыг Гаалийн тухай хууль, Гаалийн
тариф, гаалийн татварын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу
шийдвэрлэнэ.  

-оОо   Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
2008 оны 692 дугаар тушаалаар батлагдсан
журмын 1 дүгээр хавсралт

БАРААНЫ АНГИЛЛЫН КОДЫГ УРЬДЧИЛАН ТОДОРХОЙЛУУЛАХ ХҮСЭЛТ
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ
Мэдүүлэгчийн нэр: ______________________________________________________
                                                           (байгууллагын нэр, хувь хүний овог, нэр)
Мэдүүлэгчийн регистрийн дугаар:
Мэдүүлэгчийн хаяг, утас: _____________________________________________________
Дараах тодорхойлолт бүхий барааны ангиллыг урьдчилан тодорхойлсон шийдвэр гаргаж
өгнө үү.
Барааны дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
Барааны худалдааны нэр: ………………………………………………………………………………
Барааны оноосон нэр:…………………………………………………………………………………..
Барааг үйлдвэрлэгч фирмийн нэр: …………………………………………………………………..
Барааг үйлдвэрлэгч улсын нэр: ……………………………………………………………………….
Барааг үйлдвэрлэсэн он: ……………………………………………………………………………….
Барааны зориулалт, гүйцэтгэх үйлдэл: ………………………………………………………………
Марк: ……………………………………………………………………………………………………..
Төрөл: …………………………………………………………………………………………………….
Сорт, стандарт: ………………………………………………………………………………………….
Бараа хийгдсэн материал: ……………………………………………………………………………..
Бүтэц, найрлага: ………………………………………………………………………………………..
Барааны бүрэлдэхүүн хэсэг: ………………………………………………………………………….
Техникийн үзүүлэлт: …………………………………………………………………………………..
Барааны савлалт: ……………………………………………………………………………………….
Барааны овор хэмжээ: …………………………………………………………………………………
Барааны жин: ……………………………………………………………………………………………
Тухайн барааг тодорхойлох бусад мэдээлэл: ……………………………………………………….
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Хавсаргасан материал: загвар, дээж, гэрэл зураг, бүдүүвч зураг, худалдааны
                                           болон техникийн баримт (доогуур нь зурах):
Огноо ………….                                                  _____________________      
                                                                                          (Мэдүүлэгчийн гарын үсэг)
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                   УГЕГ-ын даргын 2008 оны 692 дугаар тушаалаар

батлагдсан журмын 2 хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
БАРААНЫ АНГИЛЛЫН КОДЫГ УРЬДЧИЛАН ТОДОРХОЙЛСОН
ШИЙДВЭР
1.Ангиллын урьдчилсан шийдвэр гаргасан 2. Мэдүүлэгчийн нэр:
гаалийн байгууллагын нэр:
3. Мэдүүлэгчийн регистрийн дугаар:

4. Шийдвэр гаргасан огноо:
………………
5. Шийдвэрийн хүчинтэй хугацаа:
    ....................хүртэл
6. Барааны нэр (худалдааны нэр, оноосон 7.Барааны ангиллын урьдчилсан шийдвэр
нэр, гадаад нэр):
/8 оронтой код/:
……………….
8.Ангиллын урьдчилсан шийдвэр гаргахад үндэслэл болсон мэдээлэл (зориулалт,
гүйцэтгэх үйлдэл, марк, төрөл, загвар, сорт, стандарт, бараа хийгдсэн материал, савлалт,
овор хэмжээ, жин, бүтэц, найрлага,техникийн үзүүлэлт):
  
9. Ангиллын урьдчилсан шийдвэрийн үндэслэл (Уялдуулсан системийн Тайлбар дүрмийн
заалт, хэсэг, бүлэг, мөр, үндэсний кодын тайлбар):

  
10. Ангиллын урьдчилсан шийдвэр гаргасан:
     Гаалийн улсын байцаагч: _____________________             __________________       
                                                                   (Гарын үсэг)                               (Овог нэр)
11. Ангиллын урьдчилсан шийдвэрийг хянаж баталгаажуулсан:
       Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга (орлогч дарга)    
  
Тамга,
тэмдэг
                                                               __________________              ___________________  
                                                                     (Гарын үсэг)                                 (Овог нэр)          
12. Тусгай тэмдэглэл: (түдгэлзүүлсэн, хүчингүйд тооцсон):
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 11 дүгээр
сарын 11-ний өдөр

Дугаар 735		

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

(ГЕГ-ын даргын 2008 оны 735 дугаар тушаалын тэмдэглэл хэсэгт ГЕГ-ын даргын
2019.08.23-ны өдрийн А/171 дүгээр тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгасан.)

1.“Гаалийн хууль тогтоомжтой холбогдсон асуудлаар иргэн, хуулийн этгээдэд
зөвлөгөө өгөх журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Стратеги төлөвлөлт, эрх зүй,
хамтын ажиллагааны газар /Л.Дэлгэрбаяр/-т даалгасугай.
ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2008 оны 11
дүгээр сарын 18-ны өдрийн 2964 дүгээрт бүртгэсэн.
Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
       2008 оны 735 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖТОЙ ХОЛБОГДСОН АСУУДЛААР ИРГЭН,
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Энэ журмаар гаалийн байгууллага нь гаалийн хууль тогтоомж, үйл
ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх /цаашид
“зөвлөгөө өгөх” гэнэ/-тэй холбогдох харилцааг зохицуулна.
1.2.Гаалийн байгууллага нь зөвлөгөө өгөхдөө Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон
улсын гэрээ, гаалийн хууль тогтоомж, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрхийн актыг
үндэслэнэ.
1.3.Зөвлөгөө гэдэгт гаалийн хууль тогтоомж, эрх зүйн актын талаар болон
тэдгээрийн хүрээнд гаалийн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, тодорхой
мэргэшил шаардсан асуудлаар иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл өгөх, хууль зүйн
үйлчилгээ үзүүлэхийг ойлгоно.
Хоёр. Зөвлөгөө өгөх албан тушаалтан
2.1.Гаалийн улсын байцаагч бүр хариуцаж буй ажил үүргийн хүрээнд зөвлөгөө өгөх
үүрэгтэй.
2.2.Гаалийн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа болон гаалийн мэргэшил
шаардсан зөвлөгөөг тухайн чиглэл хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч, гаалийн
мэргэшлийн зэрэгтэй гаалийн улсын байцаагч өгнө.
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2.3.Маргаантай эсхүл шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй асуудлаарх зөвлөгөөг мэргэшлийн
бүрэлдэхүүний шийдвэрийг үндэслэн эрх бүхий албан тушаалтан өгч болно.
2.4. Энэ журмын 2.1-2.3-т заасан албан тушаалтнууд зөвлөгөөг хуулийн хүрээнд
бодитой өгөх үүрэгтэй.
Гурав. Зөвлөгөө өгөх
3.1.Зөвлөгөөг мэдээллийн самбар, мэдээлэл өгөх машин, электрон сүлжээ,
харилцуур утас, гаалийн байгууллагаас гаргасан гарын авлага, зөвлөмж хэлбэрээр
хүргэхээс гадна аман болон бичгийн хэлбэрээр өгч болно.
3.1.1.Мэдээллийн самбар болон мэдээлэл өгөх машин нь гаалийн
байгууллагаар үйлчлүүлэгчдэд ойлгомжтой, мэдээллийн хүртээмжтэй, хуульд нийцсэн,
сүүлийн үеийн мэдээллийг агуулсан байна.
3.1.2. Электрон сүлжээ, гаалийн лавлах, харилцуур утсаар өгч байгаа зөвлөгөө
нь үйлчлүүлэгчийн хүссэн мэдээллийг бүрэн өгөхөд чиглэсэн байна. Мэдээллийг бүрэн
өгөх боломжгүй тохиолдолд тухайн мэдээллийг олж авах эх сурвалжийг зааж өгнө.
3.1.3.Гаалийн байгууллагаас гаргаж байгаа гарын авлага, зөвлөмжүүдийг
гаалийн үйлчилгээний цэгүүд дээр хэвлэмэл болон дэлгэцийн гэх мэт хэлбэрүүдээр
байршуулна.
3.2.Бичгээр өгөх зөвлөгөөг ажлын 3 өдөрт багтаан өгнө.
3.3.Гаалийн байгууллагын лавлах утсаар өгсөн зөвлөгөөнд тусгай бүртгэл хөтөлж,
мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.
3.4.Иргэн, хуулийн этгээдэд өгөх зөвлөгөө нь үнэ төлбөргүй байна.
Дөрөв. Бусад
4.1.Энэ журмаас гадуур өгсөн зөвлөгөө, хууль тогтоомж болон холбогдох бусад
шийдвэрт орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг мэдээгүйн улмаас, эсхүл хэвлэлийн алдаанаас
учирсан хохирлыг гаалийн байгууллага хариуцахгүй.
4.2.Зөвлөгөө өгөгдсөн асуудлын хүрээнд иргэн, хуулийн этгээдэд хохирол учирвал
хариуцлагыг энэ журмын 2.1-2.3-т зааасан албан тушаалтан хариуцна.
4.3.Гаалийн байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх ажиллагаа нь
ажлын цагийн хүрээнд явагдана.
---oOo---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 11 дүгээр		
сарын 28-ны өдөр

Дугаар 756

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 261.7, 271.1.1 дэх заалт, Улсын гаалийн
ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2008 оны 08 дугаар сарын 11–ний өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн тэмдэглэгээ хэрэглэх журам”-ыг хавсралтын
ёсоор баталсугай.
2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга бөгөөд Хяналт,
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эрсдэлийн удирдлагын газар /Д.Оюунчимэг/-т үүрэг болгосугай
3. Энэ тушаалыг 2009 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2008 оны 12 дугаар
сарын 01-ний өдрийн 2968 дугаарт бүртгэсэн.
Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
2008 оны 756 дугаар тушаалын хавсралт

БАРАА, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ГААЛИЙН
ТЭМДЭГЛЭГЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
Нэг.Ерөнхий зүйл
1.1.Гаалийн хяналтад байгаа бараа, тээврийн хэрэгсэл, тээврийн болон
худалдааны бичиг баримтад өөрчлөлт орохгүй байх нөхцөлийг хангах үүднээс гаалийн
хяналтын зорилгоор тэмдэглэгээ хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах, хяналт
тавихад энэ журмын зорилго оршино.
1.2.Гаалийн хяналтад байгаа бараа, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийг дагалдах
тээврийн болон худалдааны бичиг баримтад гаалийн байгууллагын албан тушаалтан
гаалийн хяналтын зорилгоор тэмдэглэгээ хэрэглэж битүүмжлэх бөгөөд гаалийн
тэмдэглэгээний бүрэн бүтэн байдлыг гаалийн харилцаанд оролцогч тал хариуцна.
Хоёр.Гаалийн тэмдэглэгээ хийх
2.1.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийг дагалдах
тээврийн болон худалдааны бичиг баримтад гаалийн хяналтын зорилгоор тэмдэглэгээ
хийхдээ тээврийн хэрэгслийн төрөл, барааны баглаа боодол зэргээс шалтгаалан гаалийн
тэмдэглэгээний аргуудаас боломжтойг нь сонгож хэрэглэнэ.
2.2.Гаалийн тэмдэглэгээг онцлогоос нь шалтгаалан битүүмжлэл, тэмдэглэгээ гэж
ангилна.
2.3. Битүүмжлэл нь дараах хэлбэртэй байна:
2.3.1. нэг удаагийн гаалийн ломбо болон бэхэлгээ утас ашиглах;
2.3.2. олон удаагийн электрон ломбо хэрэглэх;
2.3.3. лац тавих;
2.3.4. сав, баглаа, боодол болгон боож, түүнд тэмдэглэгээ хийх;
2.3.5. бичиг баримтыг уут, сав, дугтуйнд хийж, түүнд тэмдэглэгээ хийх;
2.3.6. тэмдэглэгээ бүхий наалт хэрэглэх;
2.3.7. байршил тодорхойлогч системийг ашиглах гэх мэт.
2.4. Тэмдэглэгээг дараах хэлбэрээр хийж болно:
2.4.1. тоон болон үсгэн тэмдэглэгээ тавих, кодлох;
2.4.2. жин, овор хэмжээ, тоо ширхэгийг тодорхойлж тэмдэглэх;
2.4.3. гадна, дотно шинж байдлыг тодорхойлон бичих;
2.4.4. схем, дүрс зургаар илэрхийлэх;
2.4.5. холбогдох тайлбар, тодруулга, лавлагааг гаргуулан авч баримтжуулах;
2.4.6. бичлэг хийж дүрс зургийг буулгах фото зургийг авах;
2.4.7. хуулбарлан авах;
2.4.8. хуудсыг дэс дараалуулан тоогоор дугаарлах;
2.4.9. үсэг, дугаар бүхий код ашиглах;
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2.4.10. тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулах гэх мэт.   
2.5. Гаалийн хяналтад байгаа бараа, тээврийн хэрэгслийг хадгалж буй байр,
агуулах, талбайд болон гаалийн хяналтад байгаа бараанаас авах дээж, сорьц, загварт
гаалийн хяналтын зорилгоор тэмдэглэгээ хийхэд энэ журмын 2.3, 2.4-т заасан аргуудаас
боломжтойг нь сонгож хэрэглэнэ.
2.6. Энэ журмын 2.3.7-д заасан системийг тээврийн хэрэгсэлд суурилуулсан
тохиолдолд түүнийг тухайн тээврийн хэрэгсэлд бөх бат байрлуулсан эсэхийг шалгаж,
гаалийн тэмдэглэгээг хэрэглэж битүүмжилнэ.
2.7. “Барааг хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах”, “Барааг гаалийн нутаг
дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах” горимд байршуулах тоног төхөөрөмж, техник
хэрэгслийн техникийн үзүүлэлт, марк, артикул, зориулалт, жин, тоо, овор хэмжээ, шинж
байдлыг тодорхойлон бичих, дүрс зургийг нь фото болон дижитал аппаратаар авч,
компьютерт тусгай файл үүсгэж хадгалах бөгөөд тэдгээрийг гаалийн хилээр буцаан
нэвтрүүлэхдээ зураг болон тодорхойлолтуудтай нэг бүрчлэн тулгасны эцэст бүрдүүлэлт
хийнэ.
           
Гурав. Гаалийн лац, ломбо, бэхэлгээ утсанд тавигдах ерөнхий шаардлага
3.1. Лац, ломбо болон бэхэлгээ утас нь дараах шаардлага хангасан байна:
3.1.1. бөх бат, эдэлгээтэй байх;
3.1.2. тухайн ломбыг тавихад аль болох богино хугацаа зарцуулахаар байх;
3.1.3. шууд шалгах болон онцлон таних боломжтой байх;
3.1.4. эвдэлгүй тайлах эсхүл ул мөр үлдээлгүй салгах, олон удаа хэрэглэх
боломжгүй байх;
3.1.5. ломбоны нүх нь бэхэлгээ утсанд тохирсон, ломбыг хавчихад бэхэлгээ
утасны урт нь хөдөлгөөнгүй, тэдгээрт илэрхий гэмтэл учруулалгүйгээр их, бага хэмжээгээр
онгойлгох боломжгүй байх;
3.1.6. олон удаа хэрэглэх ломбоноос бусдыг нэгээс дээш удаа хэрэглэх
боломжгүй байх;
3.1.7. хуулбарлах буюу хуурамчаар үйлдэхэд төвөгтэй байхаар хийх;
3.1.8. осол аваар, цаг агаарын нөхцөл байдал, химийн урвал гэх мэт гадны
хүчин зүйлээс шалтгаалан чанараа амархан алдах, ул мөргүй хөндөгдөх явдлаас
урьдчилан сэргийлэх үүднээс лац, ломбоны бэхэлгээ утасны материал нь аль болох бөх
бат байх;
3.1.9. лац, ломбо дээр “Монголын гааль” гэсэн үгийг монгол, англи хэлний аль
нэгээр хэрэглэж, тэр нь гаалийн битүүмжлэл болохыг харуулах;
3.1.10. үсэг, дугаар бүхий код ашиглан тухайн тэмдэглэгээг тавьсан гаалийн
байгууллагыг таних боломжийг бүрдүүлэх гэх мэт.
Дөрөв.Гаалийн тэмдэглэгээ өөрчлөгдсөн нөхцөлд авах арга хэмжээ
4.1. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас
бараа, тээврийн хэрэгсэл устах, үрэгдэх, гэмтэж муудах аюул тулгарсан үед гаалийн
харилцаанд оролцогч тухайн нөхцөл байдлыг хамгийн ойр орших гаалийн байгууллагад
шуурхай мэдээлж, түүний зөвшөөрөлтэйгээр гаалийн тэмдэглэгээг авах, өөрчлөх эрхийг
эдэлнэ.
4.2. Энэ журмын 4.1-д заасан нөхцөл байдлыг гаалийн байгууллагад мэдээлэх
боломжгүй тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны
хяналтын дор гаалийн тэмдэглэгээг бусад этгээд авч, өөрчилж болно.
4.3. Энэ журмын 4.1, 4.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд холбогдох
гаалийн тэмдэглэгээг авсан, өөрчилсөн этгээд
нь энэхүү журмын хавсралтаар
батлагдсан “Гаалийн тэмдэглэгээг өөрчилсөн тухай акт”-ын маягтыг нөхөн бичиж, бодит
аюул учирсныг тухайн орон нутаг дахь цагдаагийн болон онцгой байдлын алба, засаг
60

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

захиргааны нэгж, байгууллагын холбогдох бичиг баримтаар нотолно.
4.4. Мөн гаалийн тэмдэглэгээ энэ журмын 4.1-д зааснаас бусад шалтгааны улмаас
өөрчлөгдсөн тохиолдолд битүүмжлэлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэг бүхий гаалийн
харилцаанд оролцогч байгууллага, түүний албан тушаалтан гаалийн байгууллагад нэн
даруй мэдэгдэнэ.
4.5.Энэ журмын 4.3-т заасан тохиолдолд шаардлагатай гэж үзвэл гаалийн
байгууллага гаалийн тэмдэглэгээний бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэг бүхий гаалийн
харилцаанд оролцогч байгууллага, түүний албан тушаалтныг байлцуулан тухайн бараа,
тээврийн хэрэгсэлд гаалийн шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээг авна.
4.6.“Барааг дамжуулан өнгөрүүлэх болон шилжүүлэн ачих” горимд байршуулах
бараа, тээврийн хэрэгсэлд гадаадын болон дотоодын гаалийн байгууллагын тавьсан
тэмдэглэгээг өөрчлөх тохиолдолд гаалийн тэмдэглэгээг шинээр тавьсан гаалийн
байгууллага гаалийн тэмдэглэгээ өөрчилсөн тухай актыг маягтын дагуу үйлдэж,
шаардлагатай гэж үзвэл тухайн бараа, тээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийж, холбогдох арга
хэмжээ авна.
Тав. Бусад
5.1. Энэ журмаар зохицуулагдаагүй асуудлыг гаалийн болон бусад хууль
тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
5.2. Энэ журмыг зөрчсөн тохиолдолд гаалийн болон бусад холбогдох хууль
тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

---оОо--Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
2008 оны 756 дугаар тушаалаар
                                                                  баталсан журмын хавсралт
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2009 оны 06 дугаар
сарын 18-ны өдөр

Дугаар 298/41		

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8.4, Гаалийн тухай
хуулийн 262.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”-ыг
хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс /Д.Баасан/, Оюуны өмчийн газрын Хяналтын хэлтэс
/Д.Дэлгэрцоо/-т тус тус үүрэг болгосугай.
3. Энэ тушаалыг 2009 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА
			
Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА
Н.ЧИНБАТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2009 оны 06 дугаар
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сарын 29-ний өдрийн 3044 дүгээрт бүртгэсэн.

Гаалийн ерөнхий газрын дарга,
Оюуны өмчийн газрын даргын хамтарсан
2009 оны 298/41 тушаалын хавсралт

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХЭД ХАМААРАХ БАРААГ
ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл.
1.1.Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх, гаалийн
байгууллагад бүртгүүлэх, оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг саатуулах, шалгах,
шийдвэр гаргах, оюуны өмчийн эрхэд хамаарах болон зөрчилтэй барааны талаар
харилцан мэдээлэл солилцохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журмын зорилго
оршино.           
1.2. Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх, оюуны
өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг саатуулах болон бусад харилцааг зохицуулахад Монгол
Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Гаалийн тухай хууль, Патентийн тухай хууль,
Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах
эрхийн тухай хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг баримтална.
1.3. “Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах бараа” гэдэгт зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах
эрхийн бүтээл болох шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл, Монгол Улсын оюуны
өмчийн газраас эрхийн хамгаалалт хийж, патент олгосон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний
загвар, гэрчилгээ олгосон ашигтай загвар, газар зүйн заалт, гэрчлэх тэмдэг, бүртгэгдсэн
барааны тэмдэг бүхий барааг ойлгоно.
1.4.“Барааг саатуулах” гэдэгт барааны гаалийн бүрдүүлэлтийг зогсоох, барааг
гаалийн болон улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй байх, барааг ашиглах, захиран зарцуулахыг
хориглох үйл ажиллагааг ойлгоно.
Хоёр. Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх
2.1.Гаалийн тухай хуулийн 264 дүгээр зүйлд заасны дагуу өргөдөл ирүүлснээс
бусад тохиолдолд хууль болон энэ журамд өөрөөр заагаагүй бол гаалийн байгууллага
Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлнэ.  
2.2.Гаалийн байгууллага нь гаалийн хяналтад байгаа оюуны өмчийн эрхэд
хамаарах барааг оюуны өмчийн эрх эзэмшигчийн өргөдөл, эрх бүхий байгууллагын
хүсэлтийг үндэслэн гаалийн хилээр нэвтрүүлэхгүй байх арга хэмжээ авч болно.
Гурав. Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн бүртгэлд бүртгэх
3.1.Оюуны өмчийн эрх эзэмшигч нь өөрийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн
бүртгэлд бүртгүүлж, гаалийн мэдээллийн баазад оруулж болно.       
3.2.Гаалийн бүртгэлд бүртгүүлэх, гаалийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулахад энэ
журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягтыг бөглөж дараах мэдээллийг тусгасан
албан бичгийг Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлнэ:
3.2.1.оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааны нэр (тайлбар, дүрс);
3.2.2.эрх эзэмшигчийн тухай мэдээлэл (хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд бол
түүний оноосон нэр, хаяг, зохион байгуулалтын хэлбэр, иргэн бол эцэг /эх/-ийн нэр, овог,
өөрийн нэр, хаяг, харьяалал, байнга оршин суудаг буюу үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр
гэх мэт);
3.2.3.оюуны өмчийн эрх эзэмшигч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулж
бүртгүүлэх бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, овог, өөрийн нэр, хаяг;
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3.2.4.оюуны өмчийн эрхийг нотлох бичиг, баримтын нэр, дугаар, олгосон огноо,
товч утга, хүчинтэй хугацаа;
3.2.5.бүртгэлд оруулж, хамгаалалтад авах барааны жагсаалт (барааны нэр,
бараа, үйлчилгээний олон улсын ангиллын, эсхүл БТКУС-ын код).
3.3. Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн бүртгэлд бүртгэх шийдвэрийг
Гаалийн удирдах төв байгууллагын хяналт, эрсдэл хариуцсан нэгжийн дарга, эсхүл түүний
орлогч дарга гаргана. Бүртгэхэд төлбөр авахгүй.
3.4. Гаалийн бүртгэлийг гаалийн удирдах төв байгууллагын хяналт, эрсдэл
хариуцсан нэгж электрон хэлбэрээр хөтөлнө. Бүртгэлийг дэвтэрт давхар бүртгэж болох ба
энэ тохиолдолд дэвтрийн хуудсуудыг дээрх нэгжийн дарга буюу орлогч дарга гарын үсэг
зурж баталгаажуулна. Бүртгэлийн дэвтэрт оруулах бүх засвар өөрчлөлтийг мөн дээрх
этгээдийн аль нэг нь гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
3.5. Дараах этгээдээс өгсөн мэдээллийн дагуу гаалийн бүртгэлд засвар оруулж
болно:
3.5.1.өргөдөл болон түүнд хавсаргасан бичиг баримтад заасан мэдээлэл
өөрчлөгдсөн талаар өргөдөл гаргагч өөрөө хандсан;
3.5.2.оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтын хугацаа дуусгавар болсон, оюуны
өмчийн эрх хүчингүй болсон, эрх эзэмшигчийн нэр өөрчлөгдсөн тухай хууль хяналтын
болон төрийн бусад байгууллагаас гаалийн байгууллагад бичгээр мэдэгдсэн.
3.6. Гаалийн бүртгэлд засвар оруулахдаа холбогдох мэдээллийг сайтар шалгаж,
энэ журмын 3.3-т заасан нэгжийн даргын, эсхүл түүний орлогчийн шийдвэрээр ажлын 3
өдөрт багтаан хийж гүйцэтгэнэ.
3.7. Энэ журмын 3.3-т заасан нэгж нь гаалийн бүртгэлд бүртгэгдсэн мэдээллийг
ажлын нэг өдөрт багтаан холбогдох гаалийн байгууллагад мэдэгдэнэ.
3.8. Гаалийн удирдах төв байгууллагын Хэвлэлийн алба гаалийн бүртгэлд
бүртгэгдсэн барааны жагсаалт болон түүнд оруулсан өөрчлөлтийн талаар гаалийн албан
ёсны хэвлэлд, зарим мэдээллийг гаалийн интернет сайтад энэ журмын 3.3-т заасан
этгээдийн зөвшөөрлөөр тавьж болно.
                      
Дөрөв. Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн байгууллага саатуулах
4.1. Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байж болзошгүй барааг
энэ журмын 4.4-т заасан нөхцөл, шаардлага хангагдсан бол дараах тохиолдолд саатуулна:
4.1.1.оюуны өмчийн эрх эзэмшигч, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
өөрийн оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн барааг саатуулах тухай өргөдлийг гаалийн удирдах
төв байгууллагад энэ журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу бичгээр
гаргасан;
4.1.2.оюуны өмчийн газар, бусад төрийн байгууллага, түүнчлэн гадаад орны
гаалийн байгууллага, бусад эрх бүхий байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй
барааг саатуулах тухай хүсэлтийг гаалийн удирдах төв байгууллагад энэ журмын 2 дугаар
хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу бичгээр тавьсан;
4.1.3.гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байдал илэрхий
байгаа барааг өөрийн санаачлагаар саатуулах нь зүйтэй гэж үзсэн.
4.2. Энэ журмын 4.1.1, 4.1.2-т заасан өргөдөл, хүсэлтэд дараах мэдээллийг
тусгасан байна:
4.2.1.эрх эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл (оюуны өмчийн эрх эзэмшигч нь
хуулийн этгээд бол нэр, хаяг, телекс, факс, утасны дугаар, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар, татварын албанд бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар; иргэн бол эцэг/эх/-ийн нэр,
овог, өөрийн нэр, иргэний биеийн байцаалтын бичиг баримтын сери, дугаар, олгосон он
сар, өдөр, оршин байгаа газрын хаягийн бүртгэл, шуудангийн хаяг, улсын харьяалал, эсвэл
харьяалалтай газрын нэр гэх мэт);
4.2.2.оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааны талаарх мэдээлэл (боломжтой
бол жинхэнэ барааны хэв, загвар, гэрэл зургийг үнэ төлбөргүй дагалдуулах);   
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4.2.3.оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байж болох барааны талаарх
дэлгэрэнгүй мэдээлэл (боломжтой бол хуурамч барааны хэв, загварыг үнэ төлбөргүй
дагалдуулах): барааны нэр, стандартын мэдээлэл, үйлдвэрлэсэн газар, тухайн барааг
экспортлох, импортлох аж ахуйн нэгжийн нэр, нэвтэрч болзошгүй боомтын нэр, хугацаа,
тээвэрлэлтийн байдал, барааны онцлог, үнийн мэдээлэл гэх мэт;
4.2.4.холбогдох барааг гаалийн байгууллагаас саатуулах үндэслэл, хугацаа;
4.2.5.энэ журмын 3.4-т заасан гаалийн бүртгэлд бүртгүүлсэн дугаар.
4.3. Энэ журмын 4.1.1, 4.1.2-т заасан өргөдөл, хүсэлтэд оюуны өмчийн эрхийг
нотлох баримтыг хавсаргасан байна.
4.4. Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг саатуулахад
дараах нөхцөл, шаардлага хангагдсан байна:
4.4.1.энэ журмын дагуу саатуулах бараа нь гаалийн хяналтад байх (зорчигчийн
авч яваа, шуудангаар илгээсэн, дамжин өнгөрөх, шилжүүлэн ачих, чөлөөт бүсэд байгаа
г.м., түүнчлэн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх бараа үүнд хамаарна);
4.4.2.энэ журмын 4.1-д заасан өргөдөл гаргах, хүсэлт тавих, шийдвэр гаргах
үед холбогдох этгээдийн оюуны өмчийн эрх хүчинтэй байх;
4.4.3.энэ журмын 4.1.1-д заасан өргөдөл гаргасан этгээд саатуулах барааны
нийт үнийн дүн болон энэ журмын 5.1-д заасан зардалтай тэнцүү хэмжээний мөнгөн
барьцаа, эсхүл банкны баталгааг гаалийн байгууллагад гаргасан байх (энэ журмын 5.1-д
заасан зардал нь урьдчилан тодорхойлох боломжгүй бол 1500000 төгрөгтэй тэнцүү байна)
ба энэхүү барьцаа нь хүсэлт гаргагч этгээд бараа бүтээгдэхүүн экспортлогч, импортлогч
этгээдэд хохирол учруулахгүйн баталгаа болох бөгөөд хэрэв хохирол учруулбал түүнийг
төлөхөд зарцуулагдана;
4.4.4.энэ журмын 4.1.1, 4.1.2-т заасан өргөдөл, хүсэлт гаргасан этгээд гаалийн
байгууллагаас шаардсан бичиг баримтыг хугацаанд нь гаргаж өгсөн байх.
4.5.Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг саатуулах шийдвэрийг гаалийн
холбогдох байгууллагын дарга гаргаж, Гаалийн ерөнхий газраар дамжуулан Оюуны
өмчийн газар болон өргөдөл, хүсэлт гаргагч, шаардлагатай тохиолдолд эрх эзэмшигчид
саатуулснаас хойш ажлын 7 /долоо/ хоногт мэдэгдэнэ.
4.6. Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг саатуулсан
тохиолдолд “Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах хуудас”/маягт № 5/-ыг 2 хувь бичиж,
нэгдүгээр хувийг гаалийн байгууллагад, хоёрдугаар хувийг өргөдөл гаргагч болон бараа
хүлээн авагчид өгнө.   
4.7. Гаалийн байгууллага энэ журмын 4.1-д заасан өргөдөл, хүсэлтийг түүнийг
хүлээн авснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянан
шийдвэрлэнэ. Харин өөрийн эрх хэмжээнд хамаарахгүй өргөдөл, хүсэлтийг харьяалах
газар нь З хоногийн дотор шилжүүлнэ.       
4.8. Гаалийн байгууллага энэ журмын 4.1.1, 4.1.2-т заасан өргөдөл, хүсэлтийг
дараах тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзаж болно:
4.8.1.энэ журмын 4.4-т заасан нөхцөл, шаардлага хангагдаагүй;
4.8.2.оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн талаар өргөдөл, хүсэлт гаргахдаа бодит бус
мэдээлэл өгсөн, эсхүл хуурамч баримт бүрдүүлсэн.
4.9. Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг энэ журмын “Гурав”-т заасны дагуу
гаалийн бүртгэлд бүртгүүлээгүй байх нь гаалийн байгууллага энэ журмын 4.1.1, 4.1.2т заасан өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзах, холбогдох барааг саатуулахаас
татгалзах үндэслэл болохгүй.
         
Тав. Төлбөр, хариуцлага
           
5.1. Гаалийн байгууллагаас энэ журмын дагуу саатуулсан бараа нь оюуны өмчийн
эрхийн зөрчилтэй болох нь шүүхээр тогтоогдсон тохиолдолд гаалийн байгууллага
холбогдох этгээдийн мөнгөн барьцаанаас дараах төлбөрийг суутган авна:
5.1.1. холбогдох барааг гаалийн байгууллагын эзэмшлийн агуулахад хадгалсан,
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гаалийн байгууллагаас даатгуулсан, арчлан хамгаалсны хөлс;
5.1.2. гаалийн байгууллагаас гарсан бусад зардал (холбогдох бараа, бичиг
баримтыг шалгасан, шинжилгээ хийлгэсэн, мэргэжлийн байгууллагаас мэдээлэл, лавлагаа
авсан, холбогдох байгууллага, албан тушаалтныг гаалийн шалгалтад татан оролцуулсан,
хураасан, устгасан г.м).   
5.2. Гаалийн байгууллагаас энэ журмын дагуу саатуулсан бараа нь оюуны өмчийн
эрхийн зөрчилтэй болох нь шалгалтаар нотлогдоогүй, саатуулсан бараа нь алдагдсан,
чанарын шаардлага хангахгүй болсон тохиолдолд гэм буруутай этгээдэд холбогдох хууль,
тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
Зургаа. Бусад зүйл
6.1. Гаалийн байгууллага болон Оюуны өмчийн газар нь оюуны өмчийн эрхээр
хамгаалагдсан бөгөөд өөрийн мэдээллийн баазад бүртгэлтэй барааны талаарх мэдээлэл,
түүнчлэн оюуны өмчийн эрхийн зөрчлийн талаарх мэдээллийг шаардлагатай үед
харилцан солилцоно.
6.2. Гаалийн байгууллага, Оюуны өмчийн газар нь оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах
үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэхдээ холбогдох этгээдийн бизнесийн нууцыг чанд хадгална.
6.3. Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг илрүүлэх
зорилгоор бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийж болно.
6.4. Оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг гаалийн байгууллага ялган таних,
шалгах, саатуулах, хадгалах зэрэг үйл ажиллагаатай холбогдуулан Оюуны өмчийн газраас
мэргэжлийн туслалцааг үнэ төлбөргүй авч, сургалт явуулж болно.
6.5. Гаалийн байгууллага, барааг хуурамчаар үйлдэх, оюуны өмч хулгайлах
явдалтай тэмцэх ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн бусад байгууллагатай
хамтран ажиллана.
6.6. Гаалийн байгууллага сэжиг бүхий бараа болон холбогдох үйл ажиллагааг
шалгах явцад оюуны өмчийн эрх эзэмшигч, бараа илгээгч, хүлээн авагч нар гаалийн
байгууллагад бүх талаар туслалцаа үзүүлнэ.
6.7. Гаалийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь оюуны өмчийн эрх
эзэмшигчийг Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу эрхээ хамгаалахад саад
болохгүй.
6.8. Энэ журмаар зохицуулагдаагүй бусад асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн
дагуу шийдвэрлэнэ.
------------оОо------  

Оюуны өмчид хамаарах барааг гаалийн хилээр
нэвтрүүлэх журмын 1 дүгээр хавсралт

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХЭД ХАМААРАХ БАРААГ ГААЛИЙН
БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ
____он___ сар __өдөр
МУГЕГ-ын ................................................................ алба, хэлтэст
1. Өргөдөл, хүсэлт гаргагчийн:
(овог, нэр, эсхүл хуулийн этгээдийн нэр): __________________________________________
____________________________________________________________________________
(регистрийн дугаар, иргэний холбогдох баримт бичгийн дугаар): ______________________
____________________________________________________________________________
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(хаяг): ______________________________________________________________________
(утас): ______________________________________________________________________
           
(үйл ажиллагааны төрөл): _____________________________________________________
__ _________________________________________________________________________
           
(харьяат улсын нэр): __________________________________________________________
           
(оршин суугаа улсын нэр): ______________________________________________________
(oюуны өмчийн эрх эзэмшигч өөрөө, эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн аль нь болох)____
____________________________________________________________________________
2. Оюуны өмчийн эрхийг нотлох бичиг баримтын нэр, дугаар, олгосон газар, огноо,
товч утга, хүчинтэй хугацаа:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Гаалийн бүртгэлд оруулж, хамгаалалтад авах барааны жагсаалт (барааны нэр, Бараа
үйлчилгээний олон улсын ангилал,эсхүл БТКУС-ын код, боломжтой бол жинхэнэ барааны
хэв, загвар, гэрэл зургийг үнэ төлбөргүй дагалдуулах, барааны жагсаалтыг тусад нь хийж
өргөдөлд хавсаргаж болно):  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Гаалийн бүртгэлд оруулах өөрчлөлт:
____________________________________________________________________________
Гарын үсэг.........................................
5. Гаалийн бүртгэлд бүртгэх эсэх тухай Гаалийн ерөнхий газрын шийдвэр: _____________
____________________________________________________________________________
6. Хүчинтэй хугацаа: __________________________________________________________
7.Огноо:________________________________________
8. Гарын үсэг: ________________________________________________________________
9. Бүртгэлийн дугаар __________________________________________________________
10. Оюуны өмчийн төрөл (зохиогчийн эрх, патент, худалдааны тэмдэг, үйлдвэрлэлийн
загвар, газар зүйн заалт г.м.): ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
------оОо-------
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Оюуны өмчид хамаарах барааг гаалийн хилээр
нэвтрүүлэх журмын 2 дугаар хавсралт

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХЭД ХАМААРАХ БАРААГ ГААЛИЙН
БАЙГУУЛЛАГАД СААТУУЛАХ ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ
____он___ сар __өдөр
МУГЕГ-ын ................................................................ алба, хэлтэст
1. Өргөдөл, хүсэлт гаргагчийн:
(овог, нэр, эсхүл хуулийн этгээдийн нэр):
____________________________________________________________________________
(регистрийн дугаар, иргэний холбогдох баримт бичгийн дугаар):
____________________________________________________________________________
(хаяг, утасны дугаар):
___________________________________________________________________________
(үйл ажиллагааны төрөл): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
(харьяат улсын нэр): __________________________________________________________
(оршин суугаа улсын нэр): _____________________________________________________
(oюуны өмчийн эрх эзэмшигч өөрөө, эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн аль нь болох)
____________________________________________________________________________
2. Оюуны өмчийн эрхийг нотлох бичиг баримтын нэр, дугаар, олгосон газар, огноо, товч
утга, хүчинтэй хугацаа:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Гаалийн бүртгэлийн дугаар:___________________________________________________  
4. Оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байж болох барааны талаарх мэдээлэл (барааны нэр,
стандартын мэдээлэл, үйлдвэрлэсэн газар, тухайн барааг экспортлох, импортлох аж ахуйн
нэгжийн нэр, нэвтэрч болзошгүй боомтын нэр, хугацаа, тээвэрлэлтийн байдал, барааны
онцлог, үнийн мэдээлэл гэх мэт шаардлагатай мэдээллээс гадна боломжтой бол хуурамч
барааны хэв, загварыг үнэ төлбөргүй дагалдуулах)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Гарын үсэг.........................................
Гаалийн ерөнхий газрын тэмдэглэл (Тэмдэглэл тус бүрийг гарын үсэг зурж, огноо, хувийн
тэмдгээр баталгаажуулна):
5. Шийдвэрлэсэн байдал: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Саатуулах барааны нэр төрөл, ангиллын код, үнийн дүн, тоо хэмжээ: ________________
____________________________________________________________________________
7. Саатуулах газар, хугацаа:_____________________________________________________
8. Саатуулсан хугацааг сунгасан байдал:__________________________________________
9. Зөрчилтэй бараа хадгалагдаж буй газар:_________________________________________
10.Бусад тэмдэглэл (зөрчлийг шийдвэрлэсэн байдал, шүүхийн шийдвэр, эсхүл бараа
зөрчилгүй болох, барааг буцаан олгосон эсэх г.м):_________________________________
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2009 оны 07 дугаар		
сарын 30-ны өдөр

Дугаар 362		

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 232.2 дахь хэсэг Гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2009 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг
үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам”-ыг
хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс
/Д.Баасан/-т үүрэг болгосугай.
3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002
оны 454 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
4. Энэ тушаалыг 2009 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

2009 оны 362 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх
онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам”-ын 3 дугаар хэсэгт ГЕГ-ын даргын
2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний А/285 дугаар тушаалаар өөрчлөлт оруулсныг холбогдох
хэсэгт тусган оруулсан.
Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны А/285 дугаар тушаалыг 2018 оны 01 дүгээр
сарын 02-ны өдрөөс дагаж мөрдөнө.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2009 оны 08 дугаар сарын 06ны өдрийн 3069 дугаарт бүртгэлтэй.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны
362 дугаар тушаалын хавсралт

УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ОНЦЛОГ БАРААНД
ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Шинжлэх ухаан, техникийн ололт, газар нутгийн дүрс, зураг зүйн бусад материал,
судалгаа, шинжилгээ, геологи, байгаль, амьтан судлал, палеонтологийн олдворын болон
бусад бүх төрлийн дээж, сорьц зэрэг /цаашид “онцлог бараа” гэх/ барааг гаалийн хилээр
нэвтрүүлэхэд энэ журмыг мөрдөнө.
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1.2.Энэ журамд заагдаагүй бусад асуудлыг гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу
шийдвэрлэнэ.
Хоёр. Гаалийн бүрдүүлэлт
2.1.Онцлог бараа нэвтрүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага “Гаалийн хилээр
нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг”-ийн маягтаар мэдүүлнэ.
2.2.Онцлог барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх мэдүүлэгч тухайн асуудал хариуцсан
яам, Засгийн газрын агентлаг /цаашид “төрийн захиргааны байгууллага” гэх/-аас
тодорхойлолт авсан байна.
2.3.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараа нь хэд хэдэн байгууллагын үйл
ажиллагаатай холбоотой байх тохиолдолд тодорхойлолтыг төрийн захиргааны холбогдох
байгууллага тус бүрээс авна.
2.4.Төрийн захиргааны байгууллагын газар, хэлтсийн дарга, эсхүл түүний орлогч
гарын үсэг зурж, уг байгууллагын тэмдэг дарсан тохиолдолд тодорхойлолтыг хүчин
төгөлдөрт тооцно.
2.5.Тодорхойлолт олгосноос үүдэн гарах хариуцлагыг тодорхойлолт олгосон албан
тушаалтан хүлээнэ.
2.6.Тодорхойлолтыг 3 хувь үйлдэх бөгөөд түүнийг олгосон байгууллагад онцлог
барааг нэвтрүүлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүнд болон гаалийн бүрдүүлэлт
хийх гаалийн байгууллагад тус бүр 1 хувь үлдэнэ.
2.7.Гаалийн байгууллагатай сүлжээнд холбогдсон байгууллагууд тодорхойлолтыг
гаалийн байгууллагад сүлжээгээр ирүүлж болно.
2.8.Тодорхойлолт олгосон төрийн захиргааны байгууллага онцлог бараанд таних
тэмдэг тавих буюу битүүмжилсэн байх шаардлагатай бөгөөд тэмдэг, битүүмжлэлийн хэв
загварыг гаалийн байгууллагад урьдчилан мэдэгдсэн байна.
2.9.Тодорхойлолтод дурдсан нөхцөл, зорилгоор гаалийн хилээр нэвтрүүлэх онцлог
бараанд “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих
нийтлэг журам”-ын дагуу хяналт тавьж, бүрдүүлэлт хийнэ.
Гурав. Тодорхойлолт олгох байгууллага
3.1.Онцлог барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхэд төрийн захиргааны дараах
байгууллагаас тодорхойлолт авсан байна:
3.1.1.Геологи, эрдэс баялагийн чиглэлээр хийгдсэн судалгааны дээж, материал,
зураг, өрмийн болон бусад дээж, геологийн тайлан, мэдээлэл хадгалах хэрэгсэлд
буулгасан судалгааны бичиглэл зэрэг - Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллага
3.1.2.Газрын тосны чиглэлээр хийгдсэн судалгааны материал, зураг, өрмийн
болон бусад дээж, геологийн тайлан, мэдээлэл хадгалах хэрэгсэлд буулгасан судалгааны
бичиглэл зэрэг - Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
3.1.3.Батлан хамгаалах асуудалтай хамааралтай судалгаа шинжилгээ, газар
нутгийн загвар дүрс, зураг зүйн материал - Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага
3.1.4.Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн,
химийн бодисын дээж, сорьц -Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага
3.1.5.Ураны хүдэр, түүний баяжмал, цацраг идэвхт химийн элемент болон
цацраг идэвхт изотоп /хуваагдагч буюу баялаг химийн элемент болон изотоп орно/,
тэдгээрийн нэгдэл, тэдгээрийг агуулсан хольц, үлдэгдэл, БТКУС-ийн зүйл 28.44-т зааснаас
бусад изотоп, тэдгээрийн химийн хувьд тодорхойлогдсон буюу органик биш нэгдэл зэргийн
дээж, сорьц -Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
3.1.6.Лабораторийн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар өсгөвөрлөх, үржүүлэх
70

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

өвчин үүсгэгч нян, түүний хорны дээж, эрүүл хүний ийлдэс, оношлогоо эмчилгээ,
урьдчилан сэргийлэх зориулалттай донорын цус, дархлалын хувирмал бэлдмэл, бичил
биетний өсгөвөр, эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний дээж, сорьц -Эрүүл мэндийн
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
3.1.7.Палеонтологийн болон археологийн олдворын дээж, сорьц - Соёлын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
3.1.8.Үнэт металл, эрдэнийн чулууны дээж - Үнэт металлын сорьц тогтоох,
эрдэнийн чулууны чанар тодорхойлох лабораторийн шинжилгээний дүнг үндэслэн
Сорьцын хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
3.1.9.Бүх төрлийн мал амьтны үр хөврөл, үржлийн өндөг, цус болон цусны
ийлдэс, төрөл бүрийн эмгэг төрүүлэгч хорхой шавьж, бичил биетний өсгөвөр, амьтны хүүр,
сэг, ялгадас, хөрс, мал амьтны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн зэргийн дээж, сорьц Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
3.1.10.Архи, согтууруулах ундаа, тамхины дээж - Үйлдвэр, худалдааны асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага.
(Журмын энэхүү 3 дахь хэсгийг ГЕГ-ын даргын 2017 оны А/285 дугаар
тушаалаар өөрчлөн найруулсан.)

----оОо-----

         

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 362 дугаар
тушаалаар батлагдсан журмын хавсралт

ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ОНЦЛОГ БАРААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ
200__ оны ___ сарын ___ өдөр                                                           Дугаар __________
Тодорхойлолт авч буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь
хүний нэр, хаяг, регистр, утасны дугаар
Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх үндэслэл болох баримт,
2.
түүний дугаар /гэрээ, протокол, г.м./
Барааны нэр, тоо хэмжээ /ном, хэвлэмэл материалын
3.
хуудасны тоо хэмжээ г.м/, үнэ
Барааны код
4.
1.

5.
6.
7.
8.

Хилээр нэвтрүүлж буй зорилго, хугацаа
Хилээр нэвтрүүлэх тээврийн хэрэгслийн төрөл, боомтын
нэр
Хилээр нэвтрүүлэх он, сар, өдөр
Хүлээн авагчийн хаяг

Зөвшөөрөл олгосон:
Байгууллагын нэр____________________
Тэмдэг_______________/албан тушаалтны нэр/____________/гарын үсэг/
Гаалийн мэдүүлгийн дугаар ______________________________________________
/ГУБ-ын гарын үсэг, хувийн дугаар бүхий тэмдэг/_________________________
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2010 оны 07 дугаар		
сарын 22-ны өдөр

Дугаар 388		

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 67.3 дахь хэсэг, 271.1.2 дахь заалт, Гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2010 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг
тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1 “Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”–ыг 1 дүгээр,
“Гаалийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх нутаг дэвсгэрийн багцын хуваарилалт”-ыг 2
дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.
2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг зохион байгуулж ажиллахыг
Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга /Д.Оюунчимэг/, Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс
/Д.Баасан/-т даалгасугай.
3. Энэ тушаалыг 2010 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
4. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны
10 дугаар сарын 22-ний өдрийн 674 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА

Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 3 сарын 21-ний өдрийн А/53 дугаар
тушаалаар 2010 оны 388 дугаар тушаалын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн
зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-д өөрчлөлт оруулж, 2-р хавсралтаар
баталсан “Гаалийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх нутаг дэвсгэрийн багцын
хуваарилалт”-ыг хүчингүй болгосон.
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2010 оны 09 дүгээр
сарын 06-ны өдрийн 3185 дугаарт бүртгэсэн.
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
                                                                                 2010 оны 388 дугаар тушаалын
1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН ЗУУЧЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн зуучлагч болон гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний үйл ажиллагаанд
гаалийн байгууллага хяналт тавихад Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж болон энэ
журмыг баримтална.
1.2.Монгол Улсын гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийн гаалийн
бүрдүүлэлтийг гаалийн зуучлагчаар төлөөлүүлэн хийлгэхтэй холбогдуулан гаалийн
байгууллага, гаалийн зуучлагч аж ахуйн нэгж /цаашид “гаалийн зуучлагч” гэх/-ийн хооронд
үүсэх харилцааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.
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1.3.“Гаалийн зуучлагч” гэж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийг
гэрээний үндсэн дээр гаалийн байгууллагад мэдүүлэх, мэдүүлэгчийн болон гаалийн
зуучлагчийн эрх эдэлж, үүрэг, хариуцлага хүлээх Монгол Улсын хуулийн этгээдийг хэлнэ.
1.4.“Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн” гэж дээд боловсролтой, эрх бүхий
байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдан, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний
гэрчилгээ авсан Монгол Улсын иргэнийг хэлнэ.
1.5.Энэ журмаар зохицуулагдаагүй асуудлыг Гаалийн тухай хууль болон бусад
хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
Хоёр. Гаалийн зуучлагчид зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа
                                
2.1.Гаалийн байгууллагаас тогтоосон тодорхой нутаг дэвсгэрт гаалийн зуучлалын
үйл ажиллагаа эрхлэх, зөвлөгөө өгөх.
2.2.Хилийн боомтуудад ажлын ачааллыг хангахуйц тооны гаалийн бүртгэгдсэн
мэргэжилтэнг гаалийн байгууллагын шаардлагаар ажиллуулах.
(ГЕГ-ын даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/53 дугаар тушаалаар
оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан.)

2.3.Гаалийн болон бусад татвар төлөх, эсхүл татвар төлөхөөр гаргасан баталгааг
хангахад учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах зорилгоор 50,0 сая төгрөгөөс доошгүй
эрсдэлийн сан бүрдүүлсэн байх /компанийн өөрийн хөрөнгө буюу хувь нийлүүлэгчдийн
хөрөнгө нь 50,0 сая төгрөгөөс доошгүй байх тохиолдолд эрсдэлийн сан бүрдсэн гэж үзнэ/;         
2.4.Гаалийн бүрдүүлэлт хийх тухай зуучлагчийн гэрээг аж ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэнтэй байгуулсан байх.
2.5.Гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний өмнөөс барааг гаалийн
байгууллагад мэдүүлэх.
2.6.Гаалийн мэдүүлэгт өгсөн мэдээллийг гаалийн байгууллага хүлээн зөвшөөрөөгүй
тохиолдолд Гаалийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасны дагуу гомдол гаргах.
2.7.Барааны ангиллын кодыг уялдуулсан системийн дагуу, гадаад худалдааны
бичиг баримтыг үндэслэн гаалийн үнийг тодорхойлох.
2.8.Төлөөлөн зуучилж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний гаалийн
бүрдүүлэлт хийхэд шаардлагатай мэдээлэлтэй танилцах.
2.9.Гаалийн хууль тогтоомж, бүрдүүлэлтийн талаар аж ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэнд зөвлөгөө өгөх, хууль тогтоомж сурталчилах.
2.10.Гаалийн зуучлагч нь энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан гэрээг
гаалийн байгууллагатай байгуулж, гэрээний биелэлтийг ханган ажиллах.
           
Гурав. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэнд тавих шаардлага
3.1.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн нь дээд боловсролтой, гадаад хэлний
зохих мэдлэгтэй байхаас гадна эрх бүхий байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад
хамрагдаж, энэ журмын 3.2.-т заасан шалгалтад хангалттай үнэлгээ авч тэнцсэн байна.
3.2.Гаалийн удирдах төв байгууллага Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэнд гэрчилгээ
олгох шалгалтыг дараах хөтөлбөрөөр авна:
3.2.1. гадаад худалдааг хөнгөвчлөхөд гаалийн зуучлагчийн үүрэг;
3.2.2.Гаалийн тухай болон Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль,
бусад холбогдох хууль тогтоомж;
3.2.3.гаалийн бичиг баримт бүрдүүлэх, мэдүүлэг бичих, хянах чадвар;
3.2.4.бүрдүүлэлтийн горим, түүний код;
3.2.5.Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн ерөнхий тайлбар,
дүрэм;
3.2.6.гаалийн үнэ, татвар ногдуулалт;
3.2.7.олон улсын худалдаа;
3.2.8.шаардлагатай програм хангамж дээр ажиллах чадвар.
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3.3.Энэ журмын 3.2.-т заасан шалгалтад хангалтгүй үнэлгээ авч тэнцээгүй сонсогч
дахин 1 удаа шалгалт өгөх эрхтэй.
3.4.Шалгалтын дүнг үндэслэн гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэнд гэрчилгээ олгох
асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга шийдвэрлэнэ.
3.5.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гэрчилгээг 2 жилийн хугацаагаар олгоно.
3.6.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гэрчилгээний хугацааг сунгах шалгалтыг энэ
журмын 3.2.-т заасан хөтөлбөрөөр 2 жил тутам өгч, шалгалтад амжилттай дүн үзүүлсэн
тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга гэрчилгээг 2 жилийн хугацаагаар
сунгана.
3.7.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гэрчилгээ олгох болон давтан сургалтыг
гаалийн удирдах төв байгууллагаас явуулах бөгөөд анхан шатны сургалтыг 45-аас
доошгүй, давтан сургалтыг 21-ээс доошгүй хоногийн хугацаанд явуулна.
Дөрөв. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний үүрэг
4.1.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн дараах үүрэг хүлээнэ:
4.1.1.гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн нь гаалийн үйл ажиллагаанд
оролцохдоо гаалийн хууль тогтоомжийг чанд мөрдөх;
4.1.2.гаалийн байгууллагын мэдээллийн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах,
өөрийн нэвтрэх эрхийг бусдад дамжуулахгүй, гаалийн бус зорилгоор ашиглахгүй байх;
4.1.3.гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийг бусдад үл шилжүүлэх;
4.1.4.зуучлагч аж ахуйн нэгжгүйгээр бие даан зуучлалын үйл ажиллагаа
эрхлэхгүй байх;
4.1.5.гаалийн байгууллагатай нягт уялдаа холбоотой ажиллах, тавьсан
шаардлагыг биелүүлэх;
4.1.6.ажил үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ гаалийн удирдах төв байгууллагаас
олгосон гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гэрчилгээг биедээ ил зүүж, зуучлагч аж ахуйн
нэгжийн лого бүхий нэг загварын ажлын хувцас өмссөн байх.
Тав. Гаалийн байгууллагын хяналт
5.1.Зуучлагч байгууллагa дараах шалгуурыг ханган ажиллаж буй эсэхэд гаалийн
байгууллага хяналт тавьж ажиллана:
5.1.1.Гаалийн зуучлагч нь аж ахуйн нэгжийн өмнөөс татвар төлөх зорилгоор
харилцах банкинд данстай байх;
5.1.2.Бараанд магадлан шинжилгээ хийхэд шаардлагатай мэдээлэл, бичиг
баримтыг төлөөлөн зуучилж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний өмнөөс гаргаж
өгөх, төлбөр тооцоо хийж дуусгах;
5.1.3.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний сахилга бат, ёс зүйг хангуулан
ажиллах;
5.1.4.Гаалийн зуучлагч аж ахуйн нэгж нь гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнүүдийг
өөрийн лого бүхий нэг загварын ажлын хувцас, таних тэмдэг, бичиг баримт хадгалах
найдвартай сейф, гаалийн автоматжуулсан системийн шаардлага хангасан хүчин чадал
бүхий компьютер, техник хэрэгслээр хангах;
5.1.5.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний шилжилт хөдөлгөөн хийхдээ гаалийн
удирдах төв байгууллагын тухайн асуудал хариуцсан нэгжид албан бичгээр мэдэгдэж
бүртгүүлэх;
5.1.6.Тусгай зөвшөөрөл авах үед гаальд бүртгүүлсэн мэдээлэл /хаяг, орон
тоо, бүтэц, харьяалал, өмчийн эрх гэх мэт/-д өөрчлөлт орсон тухай бүр гаалийн удирдах
төв байгууллагын тухайн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын нэгжид албан бичгээр
мэдэгдэх;
5.1.7.Гаалийн байгууллагын сүлжээг ашиглан СЕРS-ийн програмд холбогдох
шаардлагатай бол гаалийн удирдах төв байгууллагын мэдээллийн технологийн асуудал
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хариуцсан зохион байгуулалтын нэгжид хандан зөвшөөрөл авах, гаалийн байгууллагын
сүлжээнд холбоход гарах бүх зардал болон түрээсийн төлбөрийг зуучлагч байгууллага
хариуцах;
5.1.8.Гаалийн байгууллагын сүлжээнд холбогдох тохиолдолд албан ёсны
лицензтэй вирусын хамгаалалттай програм бүхий компьютер ажиллуулж, сүлжээний
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;
5.1.9.Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтыг
Монгол Улсын Архивын тухай хуулийн дагуу хадгалах;
5.1.10.Гаалийн зуучлагч нь зөвшөөрөл олгогдсон бүс нутагт зуучлалын үйл
ажиллагаа эрхлэхээс татгалзаж байгаа бол үйл ажиллагаагаа зогсоохоос 3 сарын өмнө
энэ тухайгаа гаалийн удирдах төв байгууллагад бичгээр мэдэгдэх;
5.1.11.Гаалийн зуучлагчийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон, үйл ажиллагаагаа
зогсоосон тохиолдолд гадаад худалдааны бичиг баримтыг архивын нэгж болгон
14 хоногийн дотор гаалийн байгууллагад шилжүүлэх;
5.2.Гаалийн удирдах төв байгууллага Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 133
дугаар тушаалаар баталсан “аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ
хийх үлгэрчилсэн аргачлал”-ын дагуу зуучлагч компанийн санхүүгийн тайланд жил тутам
дүн шинжилгээ хийнэ.
5.3.Гаалийн газар, хороо өөрийн хариуцах нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг
гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хагас жил тутам үнэлэлт, дүгнэлт өгч холбогдох
саналын хамт гаалийн удирдах төв байгууллагын тухайн асуудал хариуцсан зохион
байгуулалтын нэгжид ирүүлнэ.
5.4.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн мэдээллийн системд нэвтрэн ажиллах эрхийг
нээх, хаах зөвшөөрлийг гаалийн удирдах төв байгууллагын гаалийн зуучлагчийн асуудал
хариуцсан нэгж холбогдох тушаалыг үндэслэн шийдвэрлэнэ.
Зургаа. Хариуцлага
6.1.Гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн барааны мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцаж,
гаалийн хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.
6.2.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн сард нийт мэдүүлгийн 5 болон түүнээс
дээш хувийг алдаатай бичсэн, эсхүл нэг төрлийн алдааг удаа дараа давтсан бол тухайн
харьяалах гаалийн газар, хорооны саналыг авч бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийг гаалийн
удирдах төв байгууллагын даргын тушаалаар 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.
6.3.Эрх нь түдгэлзсэн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийг энэ журмын “Дөрөв.
Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэнд тавих шаардлага” хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаалаар сэргээнэ.
6.4.Гаалийн тухай хуулийн 68.3-т заасныг үндэслэн гаалийн удирдах төв
байгууллагын даргын тушаалаар гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гэрчилгээг хүчингүй
болгоно.
6.5.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гаргасан зөрчил нь эрүүгийн хариуцлага
хүлээлгэхээр бол гаалийн байгууллага хэргийг шийдвэрлүүлэхээр эрх бүхий байгууллагад
шилжүүлнэ.

---оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
   2010 оны 388 дугаар тушаалын  
         2 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН БАГЦЫН
ХУВААРИЛАЛТ
Энэхүү 2-р хавсралтыг ГЕГ-ын даргын 2014 оны 3 сарын 21-ний өдрийн А/53 дугаар
тушаалаар хүчингүй болгосон.
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны
388 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын
1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН ЗУУЧЛАГЧТАЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ
2010 оны ... дугаар                                    Дугаар.                                   Улаанбаатар хот
сарын ... өдөр                                 

                                             
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 388 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-ыг хэрэгжүүлэх,
Монгол Улсын Засгийн газраас “Бизнесийн орчин шинэтгэлийн жил” зарласаныг
бодит үйл ажиллагаагаар дэмжих,
Гаалийн байгууллага худалдааг хөнгөвчлөх, түүний зэрэгцээ хяналт шалгалтыг
оновчтой, чанартай болгох, шинэ арга ажиллагааг нэвтрүүлэх,
Гаалийн зуучлагчийн институцийг олон улсын стандартад нийцүүлэх,
Мэдээлэлд үндэслэсэн хууль сахилтын төвшинг дээшлүүлэх,
Дэлхийн гаалийн байгууллагын Багц Стандартын “Гааль-Бизнес” тулгуур багана
зарчмыг баримтлах,
Гаалийн болон гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагааг хүнд суртал, авилгалаас ангид
байлгах цогц арга хэмжээний чухал хэсгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор
Нэг талаас........................................гаалийн газар, хороог төлөөлж...............................  
Нөгөө талаас гаалийн зуучлагчийн эрх бүхий “.......................................” ХХК-ний
захирал ...................................... нар энэ гэрээг дараах нөхцөлийг харилцан тохиролцож
байгуулав.
Нэг. Ерөнхий зүйл
1.1. Энэ гэрээ нь “Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-ын
салшгүй хэсэг, түүнийг хэрэгжүүлэх зорилготой эрх зүйн баримт бичиг болно.
1.2.Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн
нэгж нь Сангийн Сайдын 20… оны ... тоот тушаалаар баталсан нутаг дэвсгэрт зуучлах,
зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг эрхэлнэ.
1.3.Зуучлагч аж ахуйн нэгж нь төлөөлөн ажиллах байгууллага, иргэнтэй гэрээ
байгуулна.
Хоёр. Гаалийн байгууллагын эрх, үүрэг
2.1. Гаалийн хууль тогтоомж, мэдээллээр тухай бүр хангах;
2.2. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнүүдэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх;
2.3.Гаалийн
зуучлагчийн
үйл
ажиллагаанд
шаардлагатай
тохиолдолд
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх.
Гурав. Гаалийн зуучлагчийн эрх, үүрэг
3.1.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнийг эрх бүхий байгууллагаас зохион байгуулсан
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сургалтад тухай бүр хамруулах;
3.2.Гаалийн зуучлал гүйцэтгэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг ил тод, олон нийтэд
харагдахуйц газар байрлуулах;
3.3.Үйлчлүүлэгчийг гаалийн хууль тогтоомжийн мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх;
3.4.Гаалийн байгууллагад мэдүүлж буй барааны талаар бүрэн гүйцэт, үнэн зөв
мэдээлэл өгөх;
3.5. Барааны ангилал, гаалийн татварын хувь хэмжээ, гаалийн хэлцлийн үнийг үнэн
зөв тодорхойлж, гаалийн татварыг зөв мэдүүлэх;
3.6. Зуучлуулагч байгууллага, иргэн худалдааны луйвар болон бусад гаргаж
болзошгүй зөрчлийн талаарх мэдээллийг тухай бүр гаалийн байгууллагад ирүүлэх;
3.7. Гаалийн зуучлал хийсэн, мэдүүлсэн барааны бүртгэлийг тогтмол хөтлөнө.
Гаалийн байгууллагаас яаралтай мэдээ тайлан гаргаж өгөхийг шаардсан тохиолдолд
хугацаанд нь биелүүлэх;
3.8.Гаалийн зуучлагч нь энэ журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий
хувийн тэмдгийг гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнүүдэд олгох;       
3.9.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэнгүй болох тохиолдолд үйл ажиллагаагаа
зогсоож, энэ тухай гаалийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх;
3.10.Бараа, тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч гаалийн болон бусад хууль тогтоомжийг
зөрчсөн, зөрчихийг завдах үйлдлийг тухай бүрд таслан зогсоож, энэ тухай тэр даруй
харьяалах гаалийн газар, хорооны гаалийн хяналт хариуцсан ГУАБ, ГУБ-д мэдэгдэх;
3.11.Гаалийн байгууллагын болон импортлогчдийн өмнө хүлээсэн үүргээ үнэнч
шударгаар биелүүлэн, зуучлалын институцын зарчмыг чанд сахин ажиллах;
3.12.Гаалийн зуучлагч нь гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр гаалийн
байгууллагын шадар туслагч байх.
Дөрөв. Бусад
4.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах асуудлыг гэрээ байгуулсан
хоёр талын саналыг харгалзан гаалийн удирдах төв байгууллага шийдвэрлэнэ.
4.2. Гэрээний хугацааг сунгахад гэрээний хүчинтэй хугацаа дуусахаас 3 хоногийн
өмнө гэрээ байгуулагч талуудаас зохих албан тушаалтныг байлцуулан гэрээний
хэрэгжилтийг протокол үйлдэж дүгнэнэ. Гэрээний хугацааг хоёр жилээр сунгана. Гэрээний
сунгалт нь харьяалагдах гаалийн газар, хорооны удирдлага гарын үсэг зурж, тамга
дарснаар баталгаажна.
4.3. Энэ гэрээг баталсан өдрөөс хойш хоёр жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр
мөрдөнө.

  
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Гаалийн байгууллагыг төлөөлж:
......................газар,
хороо,
салбарын
дарга /
Хаяг:
Утас.

Зуучлагчийг төлөөлж:
“.............................” ХХК-ний захирал
...............................
Хаяг
Утас:

ГЭРЭЭНИЙ СУНГАЛТ
№
1.

Өмнөх гэрээний биелэлт болон
гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

Сунгах хугацаа
/ он, сар, өдөр /

Баталгаажуулалт
/гарын үсэг, тамга/
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны
388 дугаар тушаалаар батлагдсан
журмын 2 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН БҮРТГЭГДСЭН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ХУВИЙН ТЭМДЭГ
Гаалийн бүртгэгдсэн           
мэргэжилтэн нэр /код/ 15 мм

40 мм

100 мм

                    ГААЛИЙН БҮРТГЭГДСЭН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ
     
ГААЛИЙН БҮРТГЭГДСЭН
Гэрчилгээ эзэмшигч нь гаалийн хууль
МЭРГЭЖИЛТЭН
тогтоомжийн дагуу гаалийн бүртгэгдсэн
THE REGISTERED CUSTOMS
мэргэжилтний эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.        
SPECIALIST
   
  
                       ҮНЭМЛЭХ /ID № ...
The holder is entitled to exercise the
rights and duties of the Registered Customs
Specialist under Customs Law
       Овог ................................................
       Surname .............................................
       Нэр ..................................................
Хүчинтэй хугацаа ................................
       Given name ........................................
          Valid until :
Гаалийн Ерөнхий Газрын дарга
               .................................. Д.Цэвээнжав
CGA Director General D.Tsevenjav
Сунгасан хугацаа:   ..........................
            Extension :

       
Регистр/ Registration № .......................

Гаалийн Ерөнхий Газрын дарга

  
Монгол Улсын Гаалийн Ерөнхий Газар

          ..................................... Д.Цэвээнжав
CGA Director General D.Tsevenjav

Customs General Administration of Mongolia

80 мм
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2013 оны 09 дүгээр		
сарын 26-ны өдөр

Дугаар А/199		

Улаанбаатар хот

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 26.2 дахь хэсэг,
Хууль зүйн яамны 2013 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2/2334 тоот албан бичгээр
ирүүлсэн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ”-г 1 дүгээр, “Гаалийн төв болон салбар
лабораторийн шинжилгээний хураамжийн хэмжээ”-г 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус
баталсугай
2.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга /Ц.Уугангэрэл/-д
даалгасугай.
3.Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 673, 2009 оны 181, 2009 оны 361, 2010
оны 402, 2011 оны 293, 2013 оны А/83 тоот тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
  

ДАРГА

О.ГАНБАТ

(ГЕГ-ын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/29 дүгээр тушаалаар
“Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай” Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2013 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/199 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар
батлагдсан “Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ”-ний 5 дахь
хэсгийг өөрчлөн найруулсныг тусгасан.
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Тушаалын
хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” А/166 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд
тооцсон.)
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2013 оны 10 дугаар сарын
21-ний өдрийн 3409 дүгээрт бүртгэлтэй. 2018 оны А29 дүгээр тушаалаар орсон өөрчлөлтийг
бүртгэсэн.

---оОо---

79

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2013 оны 199 дүгээр
                                                                                                      тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
д/д

1.

Үйлчилгээний хураамж
Гаалийн хилээр нэвтэрсэн бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн
бүрдүүлэлт хийхэд:
-үндсэн мэдүүлэг бүрт
-нэмэлт мэдүүлэг бүрт

Гаалийн хяналтын түр бүсэд захиалгаар үйлчлэхэд (гаалийн
бүрдүүлэлтийн үйлчилгээний хураамж дээр нэмж тооцно.)
2.
1 цагийн хураамж:
-ажлын өдөрт
-ажлын бус цаг, амралт, баярын өдрүүдэд
Хувь хүний нэр дээр ирсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж болон
3.
зорчигчийн бараа арилжааны шинж чанартай бол тооцоот хуудсаар
гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд:
Авто тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж буй бараанд ачааны
4.
манифест (А1) бичихэд манифест тутамд
Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт хийгдэх үйл ажиллагааны
гэрээний үнийн дүнгээс тооцон барааг хилийн чанадад буцаан гаргахад
гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын эрхлэгч хураамж төлнө.
Барааг гаалийн баталгаат бүсэд (гаалийн баталгаат үйлдвэрийн
5
газраас бусад) оруулахад төлөх хураамжийг барааны үнийн дүнгээс
тооцон гаалийн баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч төлнө.

Хураамжийн
хэмжээ

7000.00 төгрөг
1200.00 төгрөг

4000.00 төгрөг
8000.00 төгрөг
1200.00 төгрөг
3000.00 төгрөг

1.0 хувь
0.1 хувь

/5 дахь хэсгийг ГЕГ-ын даргын 2018 оны А/29 дүгээр тушаалаар өөрчлөн
найруулсан/

Гаалийн үндсэн болон нэмэлт мэдүүлэг, гаалийн мэдүүлгийн
6. хавсралт, ачааны манифестыг зуучлагч байгууллагуудад худалдахад:
•
1 багц нь
Экспортод гаргах нүүрс болон уул уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүний
7. гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж:
•
тонн тутамд
8.
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Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа,   тээврийн   хэрэгсэлд тавьсан нэг
удаагийн ломбоны үнэ

1200.00 төгрөг

1500.00 төгрөг
1000.00 төгрөг

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны
                                                                             199 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН ТӨВ БОЛОН САЛБАР ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
Шинжлэгдэх
бүтээгдэхүүн

Барааны
ангиллын
код

            1
Автомашины
бензин

2
Зүйл27.10

Шинжилгээний тоног
төхөөрөмж, арга аргачлал

3
• Нягт хэмжигч
• Автомат нэрлэгийн багаж
• Октаны тоо тодорхойлогч
• Өнгө тодорхойлогч
• Усны хэмжээ тодорхойлогч
       -     Сонгодог химийн арга

Дизелийн түлш

Зүйл27.10

• Нягт хэмжигч
• Автомат нэрлэгийн багаж
• Визкозометр
• Октаны тоо тодорхойлогч
• Царцах, булингартах
температур тодорхойлогч
• Усны хэмжээ тодорхойлогч
      -     Сонгодог химийн арга

Түүхий
нефть, тос,
тосолгооны
материал

Төрөл бүрийн
архи, Этилийн
спирт

Зүйл27.0927.12
Зүйл34.03

Зүйл22.07
Зүйл22.08

•
•
•
•

Нягт хэмжигч
Автомат нэрлэгийн багаж
Визкозометр
Царцах, булингартах
температур тодорхойлогч
• Усны хэмжээ
тодорхойлогч
    - Сонгодог химийн арга
     - Хүхрийн агууламж
       тодорхойлогч
• Спиртомер
• Титрийн арга
• Хийн хроматограф- масс
спектрометр багаж

Тодорхойлогдох үзүүлэлт

Шинжилгээний
үнийн тариф
/төг/

4
- 200С дахь хувийн жин, кг/м3
- Найрлагын бүрэлдэхүүн,0С
- октаны тоо (Моторын,
шинжилгээний аргаар)
•
Өнгө
•
Усны хэмжээ, мг/мл    
•
Механик хольц,, %
•
Хүчил, шүлтийн
хэмжээ,%
•
Зэс хавтгайд турших
арга
- 200С дахь хувийн жин, кг/м3
- Найрлагын бүрэлдэхүүн,0С
- 200С дах кинематик
зууралдлага мм2/сек (сСт)
- Цетаны тоо
- Царцах болон булингартах
температур, °С
•
Усны хэмжээ, мг/мл                       
•
Механик хольц, %
•
Хүчил, шүлтийн
хэмжээ,%
•
Зэс хавтгайд турших
арга
- 200С дахь хувийн жин, кг/м3
- Найрлагын бүрэлдэхүүн,0С
- октаны тоо (Моторын,
шинжилгээний аргаар)
•
Өнгө
•
Усны хэмжээ, мг/мл    
•
Механик хольц,, %
•
Хүчил, шүлтийн
хэмжээ,%
•
Хүхрийн агууламж

5
5000
15000
10000

- Этилийн спиртийн хэмжээ,%
    - шүлтлэг, г/л
     - хүчиллэг, г/л    
     - альдегид, мг/л
     - нийлмэл эфир, мг/л
     -  метилийн спирт, мг/л
     -  совсны тос, мг/л
     -  фурфурол, мг/л
     -  дүүргэлтийн хэмжээ
     -  мэдрэхүйн үзүүлэлт/өнгө,
амт, үнэр, гадаад байдал/

2000
7000
4000
4000
3000
5000
15000
10000
5000
5000
7000
4000
4000
3000
5000
15000
10000
5000
7000
4000
4000
15000
10000
5000
5000
7000
7000
7000
7000
5000
1000
1000
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Төрөл бүрийн
дарс, дарсны
төрлийн
бүтээгдэхүүн

Зүйл22.0422.06
Зүйл22.08

• Спиртомер, нэрлэгийн
аппарат
• Титрийн арга

- Этилийн спиртийн хэмжээ,%
- шүлтлэг, г/л
- хүчиллэг, г/л
   - дэгдэмхий хүчил, г/л
• рефрактометр
   - хуурай бодис, %
• Хийн хроматограф- масс
- метилийн спирт, мг/л
спектрометр багаж
   - дүүргэлтийн хэмжээ
   - мэдрэхүйн үзүүлэлт/өнгө,
амт, үнэр, гадаад байдал/
Пиво
Зүйл• рН метр
   - рН
22.03
     -      Спиртомер,Нэрлэгийн    -этилийн спиртийн хэмжээ, %
            аппарат,
    - хандлагийн хувийн жин, г/см3
    -  анхны шүүсийн нягт, %
     -      Ареометр
    -  хөөсний тогтворжилт, мин
     -      Секундомер
    - хөөсрөлт, мм
       
    -  дүүргэлтийн хэмжээ
    -  мэдрэхүйн үзүүлэлт/өнгө,
амт, үнэр, гадаад байдал/
Тамхи, тамхин
Зүйл• Хийн хроматограф- масс
- Утааны конденсат дахь
бүтээгдэхүүн
24.02спектрометр
никотины хэмжээ, мг/янж
- Никотингүй нийт хуурай
24.03
     -      Тамхины машин,
             чийгшүүлэгч апарат
үлдэгдэл бодисын хэмжээ,
мг/янж
- Нийт урт, шүүлтүүрийн урт,
диаметр, ширхэгийн өргөн, мм
Хүнсний
- Атом шингээлтийн   
-    Хар тугалга, ррм
бүтээгдэхүүн
спектометр
-     Цайр, ррм
-     Зэс, ррм
-     Кадмий, ррм
1972 онд өөрчлөн найруулсан
12, 13,
• Хийн хроматограф- масс
Мансууруулах
1961 оны “ Мансуурууулах эмийн
болон сэтгэцэд 29-р бүлэг
спектрометр
• IONSCAN-400B
конвенци”, 1971 оны “Сэтгэцэд
нөлөөт бодис,
нөлөөтэй бодисын конвенци”-ийн
бэлдмэл
• Нил улаан туяаны
хавсралтад заасан мансууруулах
/чанарын
спектрометр
Мансууруулах болон
болон сэтгэц нөлөөтэй 13
шинжилгээ/
төрлийн бодис
сэтгэцэд нөлөөт бодисын
тестер
Тэсэрч
36-р бүлэг • IONSCAN-400B
• Багажийн бодис таних санд
дэлбэрэх
агуулагдах тэсэрч дэлбэрэх 15
бодис /чанарын
төрлийн бодис
шинжилгээ/
-Нил улаан туяаны
•
Тухайн бодисын спектр,
Төрөл бүрийн 15, 25,27- спектрометр
нэршил болон бусад
химийн
29,31холбогдох үзүүлэлтүүд
бодисын
34,38
-Хийн хроматограф- масс
•
Тухайн бодисын спектр,
чанарын
бүлэг
спектрометр
нэршил болон бусад
шинжилгээ
холбогдох үзүүлэлтүүд
•
•

Сонгодог химийн
арга
рН метр

•

Химийн
бодисын тоон
шинжилгээ

Шингэн азот гарган
авах төхөөрөмж
-Нил улаан туяаны
спектофотометр
-Хийн хроматограф- масс
спектрометр
•
Титрийн арга/
стандарт уусмал/
•
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Нягт хэмжигч

10000
5000
5000
5000
7000
7000
1000
1000
3000
10000
4000
3000
2000
5000
1000
1000
25000
25000
5000
20000
/элемент тус
бүр/
30000
20000
20000
5000
/ тестер бүр /
20000
20000

30000

•

Ион таних

10000

•

рН тодорхойлох

5000

•

Шингэн азот, л

5000

•

Тухайн бодисын тоон
шинжилгээ, %
Тухайн бодисын тоон
шинжилгээ, мг/л
Үндсэн бодисын
агууламжийг
тодорхойлох, %
Нягт, г/см3

30000

•
•
•

35000
20000
5000
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Химийн бодис
болон эрдэс
түүхий эд,
хайлш

25-29,3134, 38
бүлэг

•

Төмрийн хүдэр,
баяжмал,
агломерат
окатыш

Зүйл26.01

Хайлуур жонш

Зүйл25.29

Цайрын хүдэр
ба баяжмал

Зүйл26.08

Хар тугалганы
хүдэр ба
баяжмал

Зүйл26.07

Зэсийн хүдэр
ба баяжмал

Зүйл26.03

Ямааны
ноолуур

Зүйл51.02
Зүйл51.05

Тэмээний ноос

Зүйл51.02
Зүйл51.05

•
•
•
•
•
•

Сэв хялгас,
дахин
боловсруулсан
богино ноос,
ноолуур

Зүйл51.03
Зүйл51.05

•
•
•
•
•

Зумласан ноос

Зүйл51.02

•
•
•
•

• Чанарын шинжилгээ
• Элементийн хагас тоон
шинжилгээ /анхан шат/, %
• нарийвчилсан шинжилгээ
элемент бүр/, %, ррм
•
Эзэлхүүний арга
• төмрийн агууламж, %
•
Фотометр
• төмрийн агууламж, %
•
Атом шингээлтийн
• алтны агууламж/AAC/, г/тн
спектометр
• алтны агууламж/пробир/, г/тн
•
Жингийн арга
• мөнгөний агууламж, г/тн
• чийглэг, %
- Нүүрсхүчлийн кальци, %
•
Титрийн арга
- Кальцийн фторид, %
-    Жингийн арга
- чийглэг, %
•
Эзэлхүүний арга
• Цайрын агууламж, %
•
Атом шингээлтийн
• Цайрын агууламж/ААС/, %
• Алтны агууламж/ААС/, г/тн
спектометр
• Алтны агууламж/пробир/, г/тн
• Мөнгөний агууламж, г/тн
•
Жингийн арга
• Чийглэг, %
• хар тугалганы агууламж, %
•
Эзэлхүүний арга
•
Атом шингээлтийн
• хар тугалганы агууламж/ААС/,
спектометр
%
• алтны агууламж/AAC/, г/тн
• алтны агууламж/пробир/, г/тн
•
Жингийн арга
• мөнгөний агууламж, г/тн
• чийглэг, %
•
Эзэлхүүний арга
• Зэсийн агууламж, %
•
Атом шингээлтийн
• Зэсийн агууламж/ААС/, %
спектометр
• алтны агууламж/AAC/, г/тн
• алтны агууламж/пробир/, г/
•
Жингийн арга
тн
• мөнгөний агууламж, г/тн
• чийглэг, %
•
Голч тодорхойлогч
• дундаж голч, мкм
•
График арга
• дундаж урт, мм
•
Жингийн арга
• бүтэц, %
•
Соксолетын аппарат • Тослог /нэрэх аргаар /, %
•
Шахагч аппарат
• Тослог /шахах аргаар /, %
•
Чийгшүүлэгч
• Чийглэг, %
аппарат

•

XRF багаж

Голч тодорхойлогч
График арга
Жингийн арга
Соксолетын аппарат
Шахагч аппарат
Чийгшүүлэгч
аппарат
Голч тодорхойлогч
График арга
Жингийн арга
Соксолетын аппарат
Чийгшүүлэгч
аппарат
График арга
Жингийн арга
Соксолетын аппарат
Чийгшүүлэгч
аппарат
рН метр

•
•
•
•
•
•

30000
30000
2000
76800
20000
20000
50000
20000
11000
25000
50000
11000
30000
20000
20000
50000
20000
11000
25000
20000
20000
50000
20000
11000
36000
20000
20000
50000
20000
11000
7000
8000
14000
15000
10000
7000

дундаж голч, мкм
-     дундаж урт, мм
Бүтэц, %
Тослог/ нэрэх аргаар/, %
Тослог/шахах аргаар/, %
Чийглэг, %

7000
8000
14000
15000
10000
7000

• ширхэгтийн дундаж голч, мкм
-     ширхэгтийн дундаж урт, мм
• Бүтэц, %
• Тослог/нэрэх аргаар/, %
• Чийглэг, %

7000
8000
19000
15000
7000

-    ноосны дундаж урт, мм
•
Бүтэц, %
•
тослог/нэрэх аргаар/, %
•
чийглэг, %
•
рН

8000
19000
15000
7000
6000
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Хонины ноос

Зүйл51.01
Зүйл51.05

•
•
•
•
•
•

Сарлагын
хөөвөр

Зүйл51.02
Зүйл51.05

•
•
•
•
•
•

Ээрмэл
бүтээгдэхүүн

52-55
бүлэг

•

Нэхмэл
бүтээгдэхүүн

1 бүлэг

•

Сүлжмэл
бүтээгдэхүүн

60 бүлэг

•

•

•
•

Голч тодорхойлогч
• Ноосны ширхэгийн голч, мкм
Жингийн арга
• Үсний бүрэлдэхүүн, %
График арга
• Дундаж урт, мм
Соксолетын аппарат • Тослог/нэрэх аргаар/, %
Шахагч аппарат
• Тослог/шахах аргаар/, %
Чийгшүүлэгч
• Чийглэг, %
аппарат
Голч тодорхойлогч
• Дундаж голч, мкм
• Дундаж урт, мм
График арга
Жингийн арга
-    бүтэц, %
Соксолетын аппарат -    тослог/нэрэх аргаар/, %
-    тослог/шахар аргаар/, %
Шахагч аппарат
Чийгшүүлэгч
-    чийглэг, %
аппарат
Шугаман нягт
•
Шугаман нягт, текс
тодорхойлогч
Бүтэц бүрэлдхүүн: /%/
Химийн арга
•
1- бүрэлдэхүүн
•
2- бүрэлдэхүүн
•
3 ба түүнээс дээш
бүрэлдэхүүн
Зүсэгч аппарат,
жингийн арга
Химийн арга

Зүсэгч аппарат,
жингийн арга
Химийн арга

---оОо---
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•
1м2-ын жин , г/м²
Бүтэц бүрэлдэхүүн: /%/
•
1- бүрэлдэхүүн
•
2- бүрэлдэхүүн
•
3 ба түүнээс дээш
бүрэлдэхүүн
•
1м2-ын жин , г/м²
Бүтэц бүрэлдэхүүн: / %/
•
1- бүрэлдэхүүн
•
2- бүрэлдэхүүн
•
3 ба түүнээс дээш
бүрэлдэхүүн

7000
19000
8000
15000
10000
7000
7000
8000
14000
15000
10000
7000
10200
18000
27500
35500
8700
18000
24500
35500
8700
18000
24500
35500
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МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ
ГАЗРЫН ДАРГА, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2014 оны 12 дугаар
сарын 31-ний өдөр                                 

Дугаар 269/264     

     

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 222.4-т заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”-ыг
хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газар, Харилцаа
холбооны зохицуулах хороонд тус тус үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Санхүү, эдийн засгийн
сайд, Дэд бүтцийн сайдын хамтарсан 2004 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 109/86
дугаар, “Журам батлах тухай” Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын
дарга, Сангийн сайдын хамтарсан 2010 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 30/20 дугаар
тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, САНГИЙН САЙД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ
Ж.ЭРДЭНЭБАТ ГАЗРЫН ДАРГА
С.БАЯРЦОГТ                            
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2015 оны 4 дүгээр
сарын 15-ны өдрийн 3527 дугаарт бүртгэсэн.

---оОо--Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Сангийн
сайдын хамтарсан 2014 оны 269/264
дүгээр тушаалын хавсралт

УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖИЙГ
ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Энэхүү журмын зорилго нь улс хоорондын шуудангийн илгээмж (цаашид
“илгээмж” гэх)-ийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад
оршино.
1.2.Илгээмжид гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийх үйл ажиллагаанд хууль дээдлэх,
бусдын нөлөөнд үл автах, үйлчлүүлэгчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, шуурхай,
чирэгдэлгүй үйлчлэх зарчмыг баримтална.
1.3.Илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд Дэлхийн Шуудан
Холбооны конвенц, Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц,
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Шуудангийн тухай хууль, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн
өртгийн албан татварын тухай хууль болон Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008
оны 30 дугаар тушаалаар баталсан Шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэх дүрэм, энэхүү журмыг
мөрдөж ажиллана.
1.4.Гаалийн байгууллага нь эрсдэл тооцох системд тулгуурлан түргэвчилсэн
байдлаар илгээмжид гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийнэ.
1.5.Гаалийн байгууллага нь гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч
байгууллагын ажилтныг байлцуулан хилийн чанадаас ирсэн илгээмжид гаалийн хяналт,
шалгалт хийнэ.
1.6.Гаалийн байгууллага буухиа шууданг Дэлхийн шуудан холбооны конвенци,
Шуудангийн тухай хуулийн дагуу эхний ээлжинд гаалийн үзлэг, шалгалтад хамруулна.
Хоёр. Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн татвараас
чөлөөлөгдөх илгээмж
2.1.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38.1.15-д заасны дагуу хувь
хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг гаалийн татвараас чөлөөлнө.
2.1.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлснээс
дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий, хувь хүний нэр дээр
илгээсэн илгээмж. /2 400 000 төг/
2.2.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 13.1.24-т заасны дагуу хувь
хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө.
2.2.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн
компьютерийн хувьд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гуч дахин
нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий, хувь
хүний нэр дээр илгээсэн илгээмж.
Гурав. Илгээмжид гаалийн хяналт хийх
3.1.Илгээмжийг хилийн чанадаас ирэхэд улсын хилээр орсон үеэс, хилийн чанадад
илгээхэд гаалийн байгууллагад мэдүүлж, гаалийн хяналтын бүсэд орсон үеэс гаалийн
байгууллага хяналтад авна.
3.2.Гаалийн байгууллага илгээмжийн богцны шошгон дээрх мэдээлэл, гадуур
дагалдах маягт (Монгол Улсын стандарт “Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн” 2 дугаар хэсэг, MNS
5380-2:2004), ачааны манифест зэргийг хооронд нь тулган шалгаж, тээврийн баримтад
“гаалийн хяналтад байгаа” гэсэн тэмдэг дарж, дээрх маягт болон ачааны манифестын нэг
хувийг авч үлдэн, бусад хувийг холбогдох гүний гаалийн байгууллагад илгээмжийн хамт
шилжүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд хилийн гаалийн байгууллага хяналт, шалгалт
болон бүрдүүлэлтийн ажиллагааг гүйцэтгэж болно.
3.3.Гаалийн байгууллага хяналтад орсон илгээмжийн гадуур, дотуур дагалдах
маягт болон бусад бичиг баримтыг үндэслэн битүүмжлэлийг шалгаж, баглаа, боодлыг
задлан, гаалийн автоматжуулалтын системийн “Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн
бүртгэл”-д бүртгэнэ.
3.4.Илгээмжид гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийхэд рентген, металл илрүүлэгч,
эрэлч нохой, наркотест ашиглаж болох бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд илгээмжид эрх
бүхий байгууллагаар магадлан шинжилгээ хийлгэж болно.
3.5.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх илгээмжид тарифын болон тарифын бус
хязгаарлалттай бараа байхгүйг баттай тогтоосон тохиолдолд дор дурдсан төрлийн
илгээмжид шалгалт хийхгүй.
3.5.1.хувийн ил болон битүүмжилсэн захидал;
3.5.2.хараагүй хүмүүст зориулсан ном зохиол.
3.6.Илгээмжид шалгалт хийх үед хүлээн авагч болон илгээгчийг байлцуулах
боломжгүй бол шуудангийн байгууллагын ажилтанг байлцуулан энэ журмын 2
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дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу илгээмжид гаалийн шалгалт хийсэн тухай
тэмдэглэл үйлдэж, гаалийн болон шуудангийн байгууллагын ажилтан гарын үсэг зурж
баталгаажуулах бөгөөд задалсан илгээмжийг гаалийн таних тэмдэг бүхий наалт, туузан
наалтаар битүүмжлэн, гаалийн байцаагчийн тэмдэг дарна.
3.7.Илгээмжийг хүлээн авагчид нь хаягаар гардуулах, эсхүл хилийн чанадад илгээх
хүртэлх хугацаанд тэдгээрийг шуудангийн үйлчилгээний стандартын дагуу битүүмжилсэн
хэлбэрээр гаалийн хяналтын төвлөрсөн буюу тухайн шуудангийн байгууллагын
зарлуулсан гаалийн хяналтын бүсэд хадгална.
3.8.Илгээмжийг гаалийн хяналтан дор тээвэрлэхэд гаалийн байгууллага
тээврийн хэрэгсэл, эсхүл богцонд гаалийн тэмдэглэгээ хийх бөгөөд боломжтой гэж
үзсэн тохиолдолд илгээгч буюу дамжуулан өнгөрүүлсэн орны гаалийн байгууллагын
тэмдэглэгээг ашиглаж болно.
3.9.Дэлхийн шуудан холбооны конвенци, түүний хавсралтууд, Шуудангийн тухай
хуулийн 24.1-д заасан болон бусад хууль тогтоомжоор хориглосон барааг илгээмжээр
гаалийн хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно.
3.10.Гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр илгээмжийг гадаадад илгээх,
гадаадаас ирсэн илгээмжийг задлах, баглаа боодлыг өөрчлөх, хүлээн авагчид олгохыг
шуудангийн байгууллагад хориглоно.
3.11.Гаалийн байгууллага байхгүй аймаг, сум, дүүргийн шуудангийн үйлчилгээний
салбараар дамжуулан гадаадад илгээх болон хүлээн авагчид нь олгох илгээмжид гаалийн
хяналт, бүрдүүлэлтийг Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газарт шуудангийн
байгууллагын ажилтныг байлцуулан гаалийн байгууллага хийнэ.
3.12.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх илгээмжид гаалийн
байгууллага хяналт тавина.
3.13.Илгээмжийг гаалийн хяналтан дор тээвэрлэхдээ шуудан илгээмжийн
байгууллагын тээврийн хэрэгслийг ашиглах боломжгүй тохиолдолд гаалийн итгэмжлэгдсэн
тээвэрлэгчээр тээвэрлүүлнэ.
Дөрөв. Илгээмжид гаалийн бүрдүүлэлт хийх
4.1.Илгээмжийг илгээгч, хүлээн авагч нь гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны
талаар гаалийн байгууллагад үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд илгээмжээр илгээхийг
хориглосноос бусад тарифын бус хязгаарлалттай нэвтрүүлэх бараанд холбогдох
зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авсан байна.
4.2.“Эдийн тодорхойлолтын маягт” (CN22, CN23, CP72 г.м.) болон дагалдах бусад
бичиг баримтад тухайн илгээмжтэй холбоотой, гаалийн байгууллагад шаардлагатай
мэдээлэл бүрэн багтсан бол тэдгээрийг дор дурдсанаас бусад тохиолдолд гаалийн
мэдүүлэг гэж үзнэ:
4.2.1.аж ахуйн нэгж, байгууллагад хилийн чанадаас илгээсэн 100.0 мянган
төгрөгөөс илүү үнэ бүхий бараа;
4.2.2.шинжлэх ухаан, техникийн ололт, газар нутгийн загвар дүрс, зураг
зүйн болон бусад материал, судалгаа, шинжилгээ, геологи, байгаль, амьтан судлал,
палентологийн олдворын болон бусад бүх төрлийн дээж, сорьц зэрэг онцлог бараа;
4.2.3.Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосноос бусад тарифын бус
хязгаарлалттай нэвтрүүлэх бараа;
4.2.4.экспортын татвартай бараа;
4.2.5.барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах, хилийн чанадад бүрмөсөн
гаргахаас бусад горимоор гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа.
4.3.Энэхүү журмын 4.2.1-4.2.5-д заасан бараанд гаалийн хилээр нэвтрүүлэх
барааны мэдүүлгээр гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
4.4.Шуудангийн байгууллагаас гаалийн байгууллагад цахим хэлбэрээр урьдчилан
ирүүлсэн илгээмжийн мэдээллийг үндэслэн гаалийн урьдчилсан бүрдүүлэлтийг хийж
болно.
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4.5.Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийх зорилгоор илгээмжийг задлах, боох, савлах,
жигнэх, хадгалах, илгээгчээс нь хүлээн авах, хүлээн авагчид нь гардуулах үүргийг
шуудангийн байгууллага хариуцан гүйцэтгэнэ.
4.6.Энэ журмын 4.2.1-д заасан дүнгээс илүүгүй үнэ бүхий загварын бараа,
танилцуулга, сурталчилгааны зориулалттай буюу мэдээллийн шинж чанартай ном,
сэтгүүл, хуурцаг, бусад зүйлс болон хувь хүний нэр дээр хилийн чанадаас илгээсэн нэг
сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин нэмэгдүүлснээс илүүгүй ижил
төрлийн хоёроос илүү үнэ бүхий бараанд “Гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” (Маягт 2)-аар
гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
4.7.Гаалийн байгууллага байхгүй аймаг, сум, дүүргийн шуудангийн үйлчилгээний
салбараар дамжуулан хилийн чанадад илгээх илгээмжид тухайн шуудангийн салбарын
эрхлэгч шалгалт хийж, Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газарт хүргүүлнэ.
4.8.Хүлээн авагчид хаягаар нь гардуулах, эсхүл гаалийн байгууллага байхгүй
аймаг, сум, дүүргийн шуудангийн үйлчилгээний салбарт хүргэх илгээмжид шуудангийн
байгууллагын ажилтныг байлцуулан гаалийн улсын байцаагч биет шалгалт хийсэн
тохиолдолд холбогдох албан татвар, хураамжийг ногдуулан, энэ журмын 1, 2 дугаар
хавсралтад заасан маягтын дагуу нэхэмжлэх хуудас, тэмдэглэл бичиж, шуудангийн
ажилтанд хүлээлгэж өгнө.
4.9.Гаалийн байгууллага байхгүй аймаг, сум, дүүргийн шуудангийн үйлчилгээний
салбарын эрхлэгч илгээмжийг хүлээн авагчид олгох үед гаалийн байгууллагын ногдуулсан
албан татвар, хураамжийг төлүүлж (гаалийн байгууллагын татварын харилцах дансанд
тушаана), тайланг энэ журмын 3 дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу сар бүрийн
25-ны өдрийн дотор Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар дахь гаалийн
байгууллагад хүргүүлнэ.
Тав. Илгээмжийг илгээгчид нь буцаах
5.1.Шуудангийн байгууллага дараах тохиолдолд илгээмжийг илгээгчид буцаана:
5.1.1.гаалийн байгууллага гаалийн хилээр нэвтрүүлэхийг зөвшөөрөөгүй;
5.1.2.илгээгч буюу хүлээн авагч нь гаалийн байгууллагаас ногдуулсан татвар,
хураамжийг төлөхөөс татгалзсан;
5.1.3.хүлээн авагчийн хаяг тодорхойгүй.
Зургаа. Илгээмжийг олгох
6.1.Гаалийн байгууллага зөвшөөрсөн тохиолдолд илгээмжийг хүлээн авагчид нь
хаягаар гардуулах үйл ажиллагааг шуудангийн ажилтан зохион байгуулна.

---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2015 оны 06 дугаар         
сарын 18-ны өдөр  

      Дугаар А/134        

  

Улаанбаатар хот   

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 249 дүгээр зүйлийн 249.4 дэх хэсэг, 271 дүгээр зүйлийн
271.1.2 дахь заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны 2015 оны
6 дугаар сарын 08-ны өдрийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх журам”-ыг хавсралтын ёсоор
баталсугай.
2.Энэ тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг
Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газрын дарга /Д.Жаргалсайхан/-д даалгасугай.
3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын “Журам
батлах тухай” 2011 оны 01 дүгээр сарын 20-ний өдрийн 22 дугаар тушаалыг хүчингүй
болсонд тооцсугай.
4. Энэ тушаалыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2015 оны 07 дугаар сарын
07-ны өдрийн 3543 дугаарт бүртгэсэн.

---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2015
оны 134 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ
ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Гаалийн тухай хуулийн 235, 249.1-д заасны дагуу гаалийн байгууллагаас
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийхтэй холбоотой харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
1.2. Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт /цаашид “шалгалт” гэх/ гэдэгт гаалийн
байгууллагаас гадаад худалдаанд оролцогчдын худалдааны мэдээлэл, санхүү, нягтлан
бодох бүртгэлийн болон анхан шатны бичиг баримт, цахим сангийн мэдээллийг нягтлан
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шалгах замаар гаалийн мэдүүлгийн үнэн зөвийг тодорхойлох, хууль сахилтын түвшинг
үнэлэх шалгалтыг ойлгоно.
1.3. Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын зорилго нь гаалийн хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг хангах, худалдааны луйвартай тэмцэх, гадаад худалдаанд оролцогчдод
гаалийн хууль тогтоомжийг сайн дураар сахин биелүүлэх боломж олгох, хууль ёсны
худалдаа эрхлэгчдийг дэмжих замаар гадаад худалдааг хөнгөвчлөхөд оршино.
1.4. Энэ журмаар зохицуулагдаагүй бусад асуудлыг Гаалийн тухай хууль болон
холбогдох бусад эрх зүйн актаар зохицуулна.
Хоёр. Шалгалтын төрөл, хэлбэр, хамрах хүрээ
2.1. Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт нь дараах төрөлтэй байна:
2.1.1. иж бүрэн;
2.1.2. хэсэгчилсэн;
2.1.3. түүвэрчилсэн.
2.2. Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт нь дараах хэлбэртэй байна:
2.2.1.харьяа гаалийн газар, хороодын гаалийн бичиг баримтын шалгалт;
2.2.2. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад аудитад суурилсан бичиг баримтын
шалгалт;
2.2.3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын агуулах, ажлын байр, бараанд хийх
биет үзлэг;
2.2.4. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын цахим системд хийх шалгалт;
2.2.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн үнэлгээг хянах.
2.3. Аудитад суурилсан бичиг баримтын шалгалтаар гаалийн мэдүүлэг болон
гаалийн бүрдүүлэлтийн бичиг баримтад өгөгдсөн дараах мэдээллийн үнэн зөвийг нягтлан
шалгана.
2.3.1. барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ;
2.3.2. барааны ангилал;                                       
2.3.3. гаалийн үнэ, үнэлгээ;                                                                                
2.3.4. барааны гарал үүслийн улс;                                   
2.3.5. гаалийн болон бусад татвар, хураамжийн ногдуулалт, барагдуулалт;                                         
2.3.6. тарифын бус хязгаарлалт;
2.3.7. оюуны өмчийн эрх  
2.3.8. гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын нөхцөл, шаардлага;
2.3.9. гаалийн болон бусад татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдсан
барааг зориулалтын дагуу ашигласан, ашиглаж байгаа байдал;
2.3.10. бусад
2.4. Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтад гаалийн газар, хороод болон иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллага хамрагдана. Үүнд:
2.4.1. харьяа гаалийн газар, хороод түүний нэгжүүд ;
2.4.2. гадаад худалдаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага;
2.4.3. гаалийн мэдүүлэгч, зуучлагч;
2.4.4. гаалийн баталгаат бүс, тусгай бүс, чөлөөт бүс болон түр агуулах
эзэмшигч;            
2.4.5. барааны эзэмшигч;
2.4.6. барааны өмчлөгч;
2.4.7. тээврийн болон тээвэр зуучийн байгууллага;
2.4.8. бусад
Гурав. Шалгалтын зохион байгуулалт, дэс дараалал
3.1. Шалгалтыг эрсдэл тооцсоны үндсэн дээр мэдээлэл болон бусад чиглэлийг
хангуулах байдлаар хийнэ.
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3.2. Шалгалтыг гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын баталсан удирдамжийн
дагуу хийнэ.
3.3. Шаардлагатай тохиолдолд шалгалтын удирдамжийн хугацааг гаалийн удирдах
төв байгууллагын дарга, эсхүл гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын эрх олгосноор
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн дарга сунгана.
3.4. Гаалийн тухай хуулийн 258 дугаар зүйлд заасны дагуу төрийн бусад
байгууллага, албан тушаалтантай хамтарсан шалгалт хийж болно.
3.5. Шаардлагатай тохиолдолд шалгалтын бүрэлдэхүүн гаалийн удирдах төв
байгууллагын холбогдох зохион байгуулалтын нэгжийн албан тушаалтныг шалгалтад
татан оролцуулна.
3.6. Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтад хамрагдах иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагатай холбоо тогтоож урьдчилан мэдэгдэнэ.
3.7. Шалгалтыг эхлэхдээ уулзалт зохион байгуулж, энэ журмын 1 дүгээр
хавсралтын дагуу уулзалтын тэмдэглэл хөтөлж, шалгалтад хамрагдах иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллагын дарга, захирал эсхүл түүнийг төлөөлөх албан тушаалтанд шалгалт
хийх удирдамжийг гардуулж гарын үсэг зуруулан баталгаажуулах бөгөөд шалгалтад
хамрагдах этгээдийн эрх, үүргийг танилцуулна.
3.8. Шалгалтыг тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын байранд хийх,
боломжгүй тохиолдолд гаалийн байгууллагын байранд хийж болно.
3.9. Шалгалтын бүрэлдэхүүн шалгалтад хамрагдах иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагын талаарх ерөнхий мэдээллийг энэ журмын 2 дугаар хавсралтад заасан
хүснэгтийн дагуу авна.
3.10. Шалгалтад хамрагдах бичиг баримтыг жагсаалтаар хүлээн авах, хүлээлгэн
өгөх бөгөөд жагсаалтад хүлээн авсан, хүлээлгэн өгсөн этгээд гарын үсэг зурна.
3.11. Шаардлагатай бол шалгалтад хамрагдах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай
тооцоо нийлэх, тулгалт хийх, нэмэлт баримт материал, судалгаа, мэдээг бичгээр гаргуулан
баталгаажуулж авна.
3.12. Шалгалтын бүрэлдэхүүн шалгалтын явцад үүссэн нөхцөл байдал, илэрсэн
зөрчил дутагдлыг нотлох, баталгаажуулах боломжит арга, хэрэгслийг ашиглана.
3.13. Шалгалт дуусах уулзалтыг зохион байгуулж, шалгалтын үр дүнг шалгалтад
хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга, захирал эсхүл орлох албан
тушаалтанд танилцуулж, энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу шалгалтын үр дүн, актыг
танилцуулж гардуулсан тухай тэмдэглэл үйлдэж, гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна.
3.14. Гаалийн газар, хороодод хийсэн шалгалтын үр дүнг эрсдэлийн төлөвийн
шалгуур үзүүлэлтэй уялдуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгч Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ.
3.15. Шалгалтын явцад зөрчил, дутагдлыг арилгуулах талаар өгсөн зөвлөмж, үүрэг
даалгаврыг биелүүлсэн эсэхэд үнэлэлт өгөх ажлыг зохион байгуулж болно.
3.16. Шалгалтын бүрэлдэхүүн шалгалтын үр дүнгийн тухай илтгэх хуудас бичиж,
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн даргад танилцуулна.
3.17. Шалгалтад хамрагдаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай үйл
ажиллагааны харилцан хамааралтай, шалгалтад зайлшгүй хамруулах шаардлагатай нь
баримтаар нотлогдсон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын талаар гаалийн удирдах төв
байгууллагын даргад танилцуулан, удирдамж батлуулан шалгалтыг хийнэ.
3.18. Шалгалтын явцад гэмт хэргийн талаар үндэслэлтэй сэжиг байгаа тохиолдолд
шалгалт хийж буй гаалийн улсын байцаагч гаалийн удирдах төв байгууллагын гаалийн
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нэгжтэй хамтарч Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хуулийн
172.4, 172.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын 2008 оны 123
дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээлэлд хойшлуулшгүй
ажиллагаа явуулах журам”-ын дагуу хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулна.
3.19. Шалгалтад хамрагдах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгалт эхлэх
уулзалтын тэмдэглэлд гарын үсэг зурахгүй байх, удирдамжийг хүлээн авснаас хойш
ажлын 2 хоногийн дотор хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр баримтыг гаргаж өгөхгүй бол
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шалгалт хийлгэхээс татгалзсанд тооцож Гаалийн тухай хуулийн 249.2.3, 249.2.4-т заасны
дагуу шалгалт хийнэ.
3.20. Энэ журмын 3.19-д заасан тохиолдолд шалгалтын үр дүнгээс үл хамааран
тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг гаалийн эрсдэлийн удирдлагын системд өндөр
эрсдэл бүхий бүлэгт хамруулж, тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бүрдүүлэлтийг
нарийвчилсан бичиг баримтын болон биет шалгалтад хамруулна.
Дөрөв. Шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагчийн үйлдэх баримт бичиг
4.1. Шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ
шаардлагатай төлбөрийн акт /цаашид “акт” гэх/, дүгнэлт, зөвлөмж, албан шаардлага, үйл
ажиллагааны тэмдэглэл /цаашид “тэмдэглэл” гэх/ үйлдэнэ.
4.2. Энэ журмын 4.1-т заасан баримт бичгийг дараах үндэслэл, журмын дагуу
үйлдэх бөгөөд тэдгээрт тусгагдсан шаардлагыг гаалийн байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллага биелүүлэх үүрэгтэй:
4.2.1. шалгалтаар илрүүлсэн зөрчилд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол
хууль тогтоомжийн дагуу татвар, торгуулийг ногдуулж, энэ журмын 4 дүгээр хавсралтын
дагуу “Гаалийн улсын байцаагчийн төлбөрийн акт” үйлдэнэ.
4.2.2. энэ журмын 3.17-д заасны дагуу татвар төлөхөөс зайлсхийсэн этгээдэд
эрүүгийн хэрэг бүртгэлт хийлгэхээр бол энэ журмын 5 дугаар хавсралтын дагуу “Гаалийн
улсын байцаагчийн дүгнэлт” бичиж,
материалыг холбогдох хуулийн байгууллагад
шилжүүлнэ.
4.2.3.гаалийн улсын байцаагчийн акт, дүгнэлт нь нэгдсэн бүртгэл, дугаартай
байна.
4.2.4. гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчихөд нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг
арилгуулах, цаашид зөрчлийг дахин давтахгүй байх талаар гаалийн байгууллага, иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагад зөвлөмж бичиж хүргүүлж болно.
4.2.5. тогтоосон хугацаанд гаргаж өгөөгүй шалгалтад шаардагдах бичиг
баримтыг гаргуулан авах, шалгалтын бүрэлдэхүүний тавьсан хууль ёсны шаардлагын
биелэлтийг хангуулах, хугацаандаа төлөөгүй актын төлбөрийг төлүүлэхээр албан
шаардлага бичнэ.
4.2.6. шалгалтын бүрэлдэхүүн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд шалгалтад хамрагдаж
буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын байр, агуулах, талбай, үйлдвэрийн газар болон
бусад обь ектод нэвтэрч үзлэг хийх, тооллого явуулах, ажлын зураг авалт хийх, эд хөрөнгө
битүүмжлэх, шалгалтад хамрагдагчаас тайлбар, лавлагаа авах, асуулга, ярилцлага
хийхдээ тэмдэглэл үйлдэж, тэмдэглэл үйлдэхэд байлцсан хүмүүсээр гарын үсэг зуруулна.
4.2.7. гаалийн баталгаат, тусгай, чөлөөт бүсүүдэд болон түр агуулахад нэвтэрч
үзлэг, шалгалт хийх, тооллого явуулах, ажлын зураг авах, битүүмжлэхэд тэмдэглэл үйлдэж
байлцсан хүмүүсээр гарын үсэг зуруулж, тавьсан лац ломбыг хүлээлгэн өгнө.
4.3. Гаалийн улсын байцаагч нь акт, дүгнэлтийг 3 хувь үйлдэж, 1 хувийг шалгалтын
баримтад, 1 хувийг шалгалтад хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад, 1 хувийг
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн бичиг баримтад хадгална.
4.4. Шалгалтад хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага актыг үл зөвшөөрөх,
гарын үсэг зурах, тамга тэмдэг дарахаас татгалзвал гаалийн улсын байцаагч гомдол
гаргах эрхийн талаар тайлбарлаж, энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу шалгалтын
үр дүн, актыг танилцуулж, гардуулсан тухай тэмдэглэл үйлдэж, гарын үсэг зуруулж
баталгаажуулна.
4.5. Гаалийн улсын байцаагчийн акт нь шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч,
шалгалтад хамрагдсан иргэн эсхүл аж ахуйн нэгж,байгууллагын эрх бүхий этгээд гарын
үсэг зурж, тамга тэмдэг дарснаар; актыг үл зөвшөөрөх, гарын үсэг зурах, тамга тэмдэг
дарахаас татгалзвал актыг танилцуулсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болно.
4.6. Гаалийн улсын байцаагчийн актаар тогтоосон төлбөр төлөх хугацааг акт хүчин
төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 15 хүртэлх хоногт багтаан төлөхөөр заана.
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4.7. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар тогтоосон хугацаанд актын төлбөрийг төлөх
боломжгүй бол иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн
гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын шийдвэрээр төлбөрийг барагдуулах хугацааг 60
хүртэл хоногоор нэг удаа сунгаж болно.
4.8. Гаалийн улсын байцаагчийн актаар тогтоосон төлбөрийг хугацаанд нь
барагдуулаагүй тохиолдолд Гаалийн болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасны
дагуу шийдвэрлэнэ.
4.9. Гаалийн улсын байцаагчийн акт, дүгнэлтийн биелэлтэд тухайн актыг үйлдсэн
гаалийн улсын байцаагч хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулна.
Тав. Шалгалтын талаар гомдол гаргах, хянан шийдвэрлэх
5.1.Шалгалтад хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүрдүүлэлтийн
дараах шалгалттай холбоотойгоор гаалийн улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрт гомдол
гаргахдаа Гаалийн тухай хуулийн 17, 18 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
5.2. Энэ журмын 5.1-т заасан гомдлыг Гаалийн тухай хуулийн 5 дугаар бүлэгт
заасны дагуу хянан шийдвэрлэнэ.
5.3. Гаалийн улсын байцаагчийн акт, дүгнэлт нь дараах тохиолдолд бүхэлдээ, эсхүл
холбогдох хэсэгт өөрчлөлт орох буюу хүчингүй болно:
5.3.1.гаалийн удирдах төв байгууллагын Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын
шийдвэр гарсан;
5.3.2. шүүхийн шийдвэр гарсан.
Зургаа. Эд хөрөнгө битүүмжлэх, гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичих
6.1.Гаалийн тухай хуулийн 249.2.3, 295 дугаар зүйлийг үндэслэн дараах
тохиолдолд гадаад худалдаанд оролцогчийн байр, агуулах, талбайг битүүмжилнэ.
6.1.1. шалгалтад шаардлагатай бичиг баримтыг тогтоосон хугацаанд гаргаж
өгөөгүй, байр, агуулах, талбайд нэвтрүүлэхгүй байх замаар шалгалтад санаатайгаар саад
учруулсан;
6.1.2. шалгалттай холбоотой тайлбар тодруулга өгөхөөс зайлсхийсэн;
6.1.3. төлбөрийн актын биелэлтийг хангуулах;
6.1.4. барааны загвар, дээжийг магадлан шинжилгээнд хамруулах.
6.2. Гаалийн мэдүүлгийг дараах тохиолдолд нөхөн бичиж болно.
6.2.1. хууль сахилтын түвшинд хийсэн өөрийн үнэлэлт, дүгнэлтийн үндсэн дээр
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага сайн дураар гаалийн байгууллагад нөхөн бүрдүүлэлт
хийлгэх хүсэлт гаргасан;
6.2.2. гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын шаардлага хангуулах.
Долоо. Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх
гаалийн улсын байцаагчийн эрх,үүрэг, хориглох зүйл
7.1. Шалгалт хийх гаалийн улсын байцаагч нь Гаалийн тухай хуулийн 237.2, 237.3,
249.2, 274.1-д зааснаас гадна дор дурдсан эрхийг эдэлнэ:
7.1.1. бүрдүүлэлтийн дараах шалгалттай холбоотойгоор иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагын байр, агуулах, талбай, үйлдвэрийн газар болон бусад обьектод нэвтрэх;
7.1.2. гадаад худалдаанд оролцогчийн эзэмшлийн болон түрээсийн агуулах,
дэлгүүр, байр, талбай, үйлдвэр, бусад обьектод хадгалж байгаа бараанд түүний
төлөөлөгчийг байлцуулан бүрэн буюу хэсэгчилсэн байдлаар үзлэг тооллого хийх, бүртгэл,
тэмдэглэл үйлдэж баталгаажуулах;
7.1.3. барааны загвар дээжийг шинжлүүлэх, холбогдох байгууллагаар дүгнэлт
гаргуулах;
7.1.4. гадаад төлбөрийн талаарх мэдээллийг банкны байгууллагаас гаргуулан
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авах;

7.1.5.дараах тохиолдолд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүрдүүлэлтийн
үйл ажиллагааг зогсоох:
7.1.5.1.хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шалгалт хийлгэхээс татгалзсан,
шалгалтын үйл ажиллагаанд санаатай саад учруулсан, хамрагдах гаалийн болон
холбогдох санхүүгийн бичиг баримтыг шалгалтын бүрэлдэхүүнд гаргаж өгөөгүй;
7.1.5.2. хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр төлбөрийн актаар тавигдсан
төлбөрийг хугацаанд нь барагдуулаагүй.
7.2.Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх бүрэлдэхүүнд ажиллах гаалийн улсын
байцаагч нь Гаалийн тухай хуулийн 274.2-д зааснаас гадна дор дурдсан үүрэг хүлээнэ.
7.2.1. тухайн шалгалтад хамрагдах гаалийн харилцаанд оролцогчтой ашиг
сонирхлын зөрчилтэй бол энэ тухай удирдлагад танилцуулж, шалгалт хийхээс татгалзах;
7.2.2. шалгалтад хамрагдаж буй этгээдэд гаалийн хууль тогтоомжийн талаар
мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх;
7.2.3. шалгалтын талаарх мэдээллийн нууцыг хадгалах.
7.3. Гаалийн болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид зааснаас гадна гаалийн
улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд дараах зүйлийг хориглоно:
7.3.1.гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын баталсан удирдамжгүйгээр
шалгалт хийх;
7.3.2. гаалийн улсын байцаагчийн акт, дүгнэлт, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас,
маягтыг дур мэдэн хэвлэн ашиглах, хэрэглэх;
7.3.3. гаалийн улсын байцаагчийн баталгаажуулаагүй акт, дүгнэлт, бусад
баримт бичгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага эсхүл түүний төлөөлөгчөөр хүлээн
зөвшөөрүүлэхийг шаардах;
7.3.4. баталгаажуулсан акт, дүгнэлт, бусад баримт бичиг, илтгэх хуудсыг дур
мэдэн засварлах, өөрчлөх;
7.3.5. шалгалтад хамрагдах бичиг баримтыг гаалийн байгууллагын байр, эсхүл
тухайн байгууллагын ажлын байрнаас зөвшөөрөлгүй авч гарах;
7.3.6. мэдээллийн санд орсон шалгалттай холбоотой мэдээллийг устгах;
7.3.7. шалгалтын явцад олж авсан мэдээллийг албаны бус зорилгоор ашиглах.
Найм. Шалгалтад хамрагдах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг
8.1. Шалгалтад хамрагдах иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь Гаалийн тухай
хуулийн 16-18 дугаар зүйл, 57.1-д зааснаас гадна дараах эрх эдэлнэ:
8.1.1. шалгалттай холбоотой бичиг баримттай танилцах, тайлбар авах буюу
өгөх;
8.1.2. гаалийн хууль тогтоомжийн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө авах;
8.1.3.хүндэтгэн үзэх шалтгаантай тохиолдолд шалгалт хойшлуулах
тухай хүсэлтийг гаалийн удирдах төв байгууллагын даргад, эсхүл эрх олгогдсноор
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн даргад бичгээр гаргаж,
шийдвэрлүүлэх;
8.1.4. өөрийн хууль сахилтын түвшинд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;
8.1.5. хууль сахилтын түвшинд хийсэн өөрийн үнэлэлт, дүгнэлтийн үндсэн дээр
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага дараах арга хэмжээг авч болно:
8.1.5.1. хууль сахилтын түвшинг сайжруулах талаар гаалийн байгууллагаас
зөвлөгөө авах;
8.1.5.2. гаалийн бүрдүүлэлттэй холбоотой алдаа гарсан тохиолдолд гаалийн
байгууллагад сайн дураар залруулах хүсэлт гаргах эсхүл бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт
эхлэхээс өмнө гаалийн байгууллагад мэдэгдэх;
8.1.5.3.шаардлагатай бол гаалийн үнэлгээ, барааны ангилал, татвар
хураамжийн ногдуулалт зэрэг асуудлыг гаалийн байгууллагаар нягтлан шалгуулж болно.
8.2. Шалгалтад хамрагдах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Гаалийн тухай
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хуулийн 57.2, 237.1-д зааснаас гадна дараах үүрэг хүлээнэ:
8.2.1. шалгалт хийх бэлтгэх ажлыг хангах, шалгалтад хамрагдах бичиг баримт,
мэдээ, тайланг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгох, шаардлагатай тохиолдолд бичиг
баримт, мэдээ, тайланг шалгалт хийгдэх газарт хүргэх;
8.2.2. шалгалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл, бололцоогоор хангах,
шалгалтад хамрагдаж буй бичиг баримт, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор
бичиг баримт, мэдээллийг хадгалах тусгайлсан өрөө, байрыг бэлтгэх;
8.2.3.тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын цахим санд шалгалт хийх тохиолдолд
шалгалтын бүрэлдэхүүнийг мэргэшил, аргазүйн зөвлөгөөгөөр хангах, мэргэжлийн
туслалцаа үзүүлэх;
8.2.4. шалгалтын бүрэлдэхүүнээс тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх;
8.2.5. шалгалтад шаардлагатай үндсэн болон нэмэлт бичиг баримт, мэдээлэл,
тайлбарыг гаргаж өгөх;
8.2.6. актаар тогтоосон төлбөрийг хугацаанд нь барагдуулах.
Ес. Бусад
9.1. Шалгалтаар илрүүлсэн зөрчилд гаалийн улсын байцаагч хамааралтай болох нь
баримтаар нотлогдвол тухайн асуудлыг холбогдох байгууллага, нэгжид хүргүүлнэ.
9.2. Гаалийн улсын байцаагч шалгалттай холбоотой баримт бичгийг үйлдэхдээ
“Монгол Улсын баримт бичгийн стандарт”-ыг мөрдлөг болгоно.
9.3. Шалгалтын талаарх материалыг архивын хууль тогтоомжийн дагуу хадгалах
бөгөөд зарим баримт бичгийг цахим хэлбэрээр хадгалж болно.
----оОо---ГЕГ-ын даргын 2015 оны 134 дүгээр
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн бүрдүүлэлтийн
дараах шалгалт хийх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

УУЛЗАЛТЫН ТЭМДЭГЛЭЛ
200.....он.....сар.....өдөр                              Дугаар.....                                    Улаанбаатар
хот
1. Иргэн/ААН, байгууллагын нэр, өмчийн хэлбэр:_______________________________
2. Регистрийн дугаар:_______________________________________________________
3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ: .....он.....сар.....өдөр. Дугаар.....
4. Уулзалт хийсэн хүний:
Албан тушаал____________Овог____________Нэр___________Утас_______
Албан тушаал____________Овог____________Нэр___________Утас_______
5.Уулзалт/ярилцлагын утга агуулга:__________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Шаардлагатай бусад асуудлууд:___________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦСОН:
Гаалийн улсын (ахлах) байцаагчийн                                    Шалгалтад хамрагдагчийн
гарын үсгийн тайлал,                                                             гарын үсгийн тайлал,
гарын үсэг_______________                                                 гарын үсэг_______________  
Тэмдэг                                                                                     Тамга (тэмдэг)
----оОо----

ГЕГ-ын даргын 2015 оны 134 дүгээр
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн бүрдүүлэлтийн
дараах шалгалт хийх журам”-ын 2 дугаар хавсралт
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын талаарх мэдээлэл
А. Ерөнхий үзүүлэлтүүд
1.Компанийн нэр
Бүртгэлийн нэр
Бүртгэлийн
Хуулийн
дугаар
төрөл
Үндсэн оффисийн
хаяг

Утас, факсын
дугаар

этгээдийн

Шуудангийн хаяг

Төлөөлөгчийн нэр, хаяг, утасны дугаар,
2.Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр Дотоод     
Гадаадын хөрөнгө имайл хаяг
орууллалттай
Хамтарсан
3.Бизнесийн төрөл
 Худалдаа
 Үйлдвэрлэл
 Бусад
4.Үүсгэн байгуулсан огноо

5.Ажилчдын тоо

6.Байгууллагын салбарууд
Нэр
Хаяг
7.Гаалийн байгууллагатай
Хэлтсийн нэр
Албан
харилцагч хэлтэс,
албан
тушаалтны
тушаалтан
нэр
8. Хууль сахилтын түвшинд хийсэн өөрийн
 Тийм
үнэлэлт, дүгнэлтээр илэрсэн алдаагаа
сайн дураараа мэдүүлсэн эсэх
9.Компаний
барааг  Тийм бол овог нэр, регистрийн
ажиллагсад болон
бусад дугаар, татварын дэвтрийн
хувь хүний нэрээр гаалийн дугаар
бүрдүүлэлт хийдэг эсэх
10.Гаальд барааг мэдүүлдэг Гэрээт
Өөрийн
хэлбэр
зуучлагчаар / нэр / ажилтан
сүлжээгээр
/ нэр /
11.Гэрээлсэн банкны нэр
Дансны дугаар
Дансны дугаар
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Утасны дугаар
Утас, факс, имэйл хаяг
 Үгүй
 Үгүй

бусад

Дансны дугаар
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12.Төлбөр тооцоо хийдэг арга  Бэлнээр
 Шилжүүлэг
 Чек
 Бусад
13.Ихэвчлэн төлбөр хийдэг  ам.долл
 евро
валютын төрөл
 рубль
 Бусад
14.НББ, санхүүгийн програм  Тийм бол програмын нэр
ашигладаг эсэх
15.НББ хийх үүрэг
бүхий  Тийм бол албан тушаалтны нэр
хэлтэс, албан тушаалтантай утас, факс, имэйл хаяг
эсэх
16.НББ-ын үйл ажиллагаанд  Тийм бол гүйцэтгэдэг албан
дотоод хяналт тавьдаг эсэх
тушаалтан

Аккредитив

17.Гадаадын харилцагч

Улс

Үндсэн бараа
бүтээгдэхүүн

БТКУС код

Гарал үүсэл

19.Та гадаад худалдааны гэрээ хийдэг үү
20.Тийм бол хэлцэл Худалдагчтай уулзалт
хийдэг арга
хийх
Telex

 Тийм
Утсаар
харилцах
Email болон
интернэтээр

 Үгүй
FAX-аар харилцах

21.Гэрээний
дагуу  төлдөг. Ихэвчлэн
тохирсон үнээс гадна төлдөг төлбөрийн утга
нэмэлт төлбөр төлдөг
эсэх
22.Худалдааны нөхцөл  CPT

 төлдөггүй

Гэрээнээс хамаардаг

 CIP

 Бусад

23. ГТТХ-ийн 10.3.2-  Тйим
10.3.5-д заасан нэмэлт
зардлыг мэдүүлдэг эсэх
24.Бараа гэмтсэн үед
 Төлбөрийг буцаадаг

Үгүй

 Тйим бол ямар зардал

 Нэгийг
нөгөөгөөр
нөхөж төлөхөөр
тохиролцох
 Үгүй

 Бусад

Нэр

Б. Хэлцэлтэй холбоотой мэдээлэл
18.Импортолдог үндсэн Нэр
бараа бүтээгдэхүүн

25.Оюуны
ашигласны
лицензийн
төлдөг үү
26.Комиссын
төлдөг үү

өмч  Тийм
болон Ямар компанид
төлбөр



юань

 Үгүй
 Үгүй
 Үгүй

Бусад

шимтгэл  Тийм бол ямар компанид  Үгүй
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27.Удирдамжид
дурдсан шалгалтад
шаардлагатай
санхүүгийн болон
холбогдох бусад бичиг
баримтыг гаргаж өгөх
боломжтой эсэх

 Тийм

 Үгүй бол шалтгааныг тодорхой бичих

Жич: Мэдээллийн үнэн зөвийг мэдээлэл өгсөн этгээд хариуцна.
................. оны ........... сарын ............... өдөр
Мэдээлэл өгсөн: /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
Захирал ........................ \ .                        \
Нягтлан бодогч........................ \ .                         \
Мэдээлэл хүлээн авсан: /гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
ГУБ ................................... \гарын үсэг\
----оОо---ГЕГ-ын даргын 2015 оны 134 дүгээр
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн бүрдүүлэлтийн
дараах шалгалт хийх журам”-ын 3 дугаар хавсралт

ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН, АКТЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ
ГАРДУУЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
200.....он.....сар.....өдөр                          Дугаар.....                                        Улаанбаатар хот

1. Иргэн/ААН, байгууллагын нэр, өмчийн хэлбэр:________________________________
2. Регистрийн дугаар:_______________________________________________________
3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ: .....он.....сар.....өдөр. Дугаар.....
4. Акттай танилцсан болон актыг танилцуулахад байлцсан ААН, байгууллагын төлөөлөл:
Албан тушаал____________Овог____________Нэр____________Утас_______________
Албан тушаал____________Овог____________Нэр____________Утас_______________
5.Актыг танилцуулсан тухай товч тэмдэглэл:____________________________________ __
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. БДШ-ын үр дүнтэй холбогдон гарсан санал, хүсэлт, дүгнэлт:____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Актыг:
Зөвшөөрсөн________________________________
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Зөвшөөрөөгүй бол үндэслэл, шалтгаан, тайлбар:__________________________________
___________________________________________________________________________
8. Гаалийн байгууллагаас анхааруулж, сануулсан зарим асуудлын товч утга:______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Бусад асуудал:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Актыг гардан авсан хүний:
Албан тушаал______________________________________________________________
Овог___________________Нэр____________________Гарын үсэг___________________
Хөтөлсөн:                                                                              Танилцсан:
Гаалийн улсын (ахлах) байцаагчийн                                   Захирал
гарын үсгийн тайлал, гарын үсэг_____________              тайлал, гарын үсэг__________
Тэмдэг                                                                                                  Тамга ,
тэмдэг

  ----оОо---ГЕГ-ын даргын 2015 оны 134 дүгээр
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн бүрдүүлэлтийн
дараах шалгалт хийх журам”-ын
4 дүгээр хавсралт
             

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ      

                                       ┌                                                               ┐                       
     ГААЛИЙН   ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТ
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АКТ

    210620 Улаанбаатар хот,Сүхбаатар дүүрэг,
    Их тойруу 81/1, Утас/факс: 35-35-65/35-00-48

_______________ № _______________

┌                                                              ┐
  ----оОо---ГЕГ-ын даргын 2015 оны 134 дүгээр
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн бүрдүүлэлтийн
дараах шалгалт хийх журам”-ын 5 дугаар хавсралт

┌┐

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

    ГААЛИЙН   ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТ
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН
                          ДҮГНЭЛТ
  210620 Улаанбаатар хот,Сүхбаатар дүүрэг,

     Их тойруу 81/1, Утас/факс: 35-35-65/35-00-48

_______________ № _______________
┌                                                              ┐
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ГЕГ-ын даргын 2015 оны 134 дүгээр
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн бүрдүүлэлтийн
дараах шалгалт хийх журам”-ын 6 дугаар хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
┌                                                                  ┐

                                                                        
    ГААЛИЙН   ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН
                АЛБАН ШААРДЛАГА

   210620 Улаанбаатар хот,Сүхбаатар дүүрэг,
    Их тойруу 81/1, Утас/факс: 35-35-65/35-00-48

_______________ № _______________
┌                                                              ┐
----оОо----

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2015 оны 12 дугаар		
сарын 10-ны өдөр

Дугаар А/277		

Улаанбаатар хот

ПРОГРАМ НЭВТРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж хөнгөн шуурхай
болгох зорилгоор Гаалийн тухай хуулийн 271.1.1 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус
тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Үйлчилгээний хураамжийн орлогын хуудас” Маягт №1, “Гаалийн бүрдүүлэлтийн
хуудас” Маягт №2, “Лабораторийн шинжилгээний хураамжийн хуудас” Маягт №3-ыг цахим
хэлбэрт шилжүүлсүгэй.
2.Татвар, хураамж төлөгч төлбөрийн баримт авах хүсэлт гаргасан тохиолдолд
хуудсаар, эсхүл жагсаалтаар хэвлэн өгч, хуудсыг гаалийн улсын байцаагч, жагсаалтыг
гаалийн улсын ахлах байцаагч баталгаажуулж байхаар шийдвэрлэсүгэй.
3.Олон улсын төмөр замын галт тэргээр зорчигчийн бараанд гаалийн болон
бусад албан татвар ногдуулахдаа “Гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” Маягт №2-ыг
цаасан хэлбэрээр бүрдүүлж, дараа нь CAIS системийн “Зорчигчийн барааны гаалийн
бүрдүүлэлтийн хуудас” програмд нөхөн бичиж байхаар зохицуулсугай.
4.Энэ тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гаалийн газар, хорооны дарга нарт
даалгасугай.
5.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн
хэлтсийн дарга /Б.Батгэрэл/-д үүрэг болгосугай.
ДАРГА
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 02 дугаар   
сарын 24-ний өдөр   

Дугаар А/40     

   

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.7 дахь хэсэг, Мэргэжлийн зөвлөлийн
2015 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1.“Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
хэрэгжүүлэх журам”-ыг 1 дүгээр,
“Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн
горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг 2 дугаар,
“Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн
горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг 3 дугаар,
“Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
хэрэгжүүлэх журам”-ыг 4 дүгээр,
“Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
хэрэгжүүлэх журам”-ыг 5 дугаар хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Энэ тушаалын биелэлтийг зохион байгуулж, харьяа гаалийн газар, хороодыг
удирдамж чиглэлээр хангаж ажиллахыг Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн газар /Б.Батгэрэл
/-т үүрэг болгосугай.
3.Шинэчлэн батлагдсан гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодыг CAIS системийн
ангилалтын санд оруулахыг Мэдээллийн технологийн төв /Ш. Батзаяат/-д даалгасугай.
4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
2008 оны 676, 2009 оны 363, 2010 оны 330, 2011 оны 254, 2012 оны 136, А/67, А/221,
А/205, А/69, А/235, 2013 оны А/77, А/250, 2014 оны А/89, А/131, 2015 оны А/13, А/209,
2015 оны А/263, А/283 дугаар тушаалуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

С.ПҮРЭВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2016 оны 03 дугаар
сарын 09-ний өдрийн 3617 дугаарт бүртгэсэн.
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Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
2016 оны А/40 дүгээр тушаалын
1 дүгээр хавсралт

БАРААГ ДОТООДЫН ХЭРЭГЛЭЭНД
ЗОРИУЛАН ОРУУЛАХ ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
/Гаалийн тухай хуулийн 82-84 дүгээр зүйл, цаашид “горим” гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд Монгол
Улсын гаалийн тухай хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг
баримтална.
1.2. Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим сонгох, бичиг баримт
бүрдүүлэх, татвар, хураамж ногдуулах, төлөх, хураан авах, барааг горимд байршуулах,
горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3. Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд Гаалийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлд заасан барааг байршуулна.
2.2. Энэ журмын 2.1-д заасан бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарна.
2.3. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Горимын утга
1
2

3

4

5
6

7
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Хилийн чанадаас дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах
Олон улсын гэрээний дагуу гаалийн болон
бусад албан татвараас бүрэн, эсхүл
хэсэгчлэн чөлөөлж дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах
Гадаад орны засгийн газар, олон улсын
санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан
зээлийн гэрээний дагуу гаалийн болон
бусад албан татвараас чөлөөлж дотоодын
хэрэглээнд зориулан оруулах
Монгол улсын хуулийн дагуу гаалийн
болон бусад албан татвараас бүрэн, эсхүл
хэсэгчлэн чөлөөлж, дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах
Хилийн чанадаас дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах валют, үнэт цаас
Иргэний нисэхийн шатахуун:
-Замын-Үүд, Сүхбаатар боомтоор
-Гаалийн баталгаат агуулахаас
Гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлж
оруулсан барааг гаалийн болон бусад
татварыг төлүүлж дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах

Бүрдүүлэлт Өмнөх бүрдүүлэлтийн горимын
хийх горимын
код
код
400
шаардахгүй
401

402

Хилийн чанадаас
бараанд шаардахгүй
Бусад горимоос
бараанд шаардана
Хилийн чанадаас
бараанд шаардахгүй

оруулах
оруулах
оруулах

Бусад горимоос
бараанд шаардана

оруулах
оруулах

404

Хилийн чанадаас
бараанд шаардахгүй
Бусад горимоос
бараанд шаардана
шаардахгүй

405
406

шаардахгүй
700

410

401-403

403

оруулах
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8

9

10

11

12

13

14

15

Хилийн чанадаас дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах
автобензин, дизелийн түлш:
Цагааннуур, Боршоо, Ярант, Тэс,
411
шаардахгүй
Бургастай, Арцсуурь, Гашуун сухайт,
Бичигт, Хавирга, Шивээхүрэн
Ханх,Ульханмайхан
412
шаардахгүй
Замын-Үүд, Сүхбаатар, Алтанбулаг
413
шаардахгүй
Баянхошуу
414
шаардахгүй
Эрээнцав
407
шаардахгүй
Хилийн чанадаас дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах гурил:
-Цагааннуур, Ярант, Боршоо, Арцсуурь,
417
шаардахгүй
Бургастай
-Бусад боомт
418
шаардахгүй
Гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулсан барааг
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах:
Гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар
оруулсан барааг дотоодын хэрэглээнд
420
500,508,512
зориулан оруулах
Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын
хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн болон
бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн
421
507
чөлөөлж гаалийн нутаг дэвсгэрт түр
хугацаагаар оруулсан барааг дотоодын
хэрэглээнд зориулан гаалийн болон бусад
татварыг төлүүлж оруулах
Гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар
оруулсан барааг гаалийн болон бусад
422
500,507,508,512,
татвараас чөлөөлж дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах
Дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулахаар оруулсан барааг дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах:
-тухайн барааг боловсруулсан,
431
561,571,581,591
эсхүл баяжуулсан
-тухайн бараагаар шинэ бүтэгдэхүүн
432
562,572,582,592
үйлдвэрлэсэн
Гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулахаар оруулсан барааг дотоодын
хэрэглээнд зориулан оруулах:
-тухайн барааг боловсруулсан, эсхүл
441
501,521,531,541,
баяжуулсан
551
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн
442
502,522,532,542, 552
үйлдвэрлэсэн
-тухайн бараанд засвар хийсэн
443
503,523,533,544, 554
-тухайн
барааг
өөр
бүтээгдэхүүн
444
504,524,534,544, 554
үйлдвэрлэхэд ашигласан
Гаалийн баталгаат бүсээс дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах:
-гаалийн баталгаат агуулахаас
451
700,703-709
- гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газраас
452
710,712-715
-гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн
453
720,722-725
газраас
-гаалийн баталгаат барилгын
454
730-734
талбайгаас
-гаалийн тусгай бүсээс
455
750-753,758-765
-татваргүй барааны дэлгүүрээс
456
740,742,743
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16

17
18
19

20

Гаалийн баталгаат бүсээс дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах автобензин, дизелийн түлш:
-Цагааннуур, Боршоо, Ярант, Тэс,
457
Бургастай, Арцсуурь, Гашуун сухайт
-Ханх, Ульханмайхан
458
-Эрээнцав, Замын-Үүд,
459
Сүхбаатар,Алтанбулаг
Чөлөөт бүсээс дотоодын хэрэглээнд
460
зориулан оруулах
Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын үр
470
дүнгээр  
Гаалийн баталгаат агуулахаас дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах гурил:
-Цагааннуур, Ярант, Боршоо, Арцсуурь,
471
Бургастай
-Бусад боомт
472
Барааг гаалийн бусад хяналтаас дотоодын
480
хэрэглээнд зориулан оруулах

700
700
700
770,771,774-778
шалгалтын акт

700
700
шаардахгүй

Гурав. Бичиг баримт
3.1.Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана.
3.1.1.гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, гадаад төлбөр
тооцооны баримт;
3.1.2. тээврийн бичиг баримт / тээврийн баримт, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт гэх мэт/;
3.1.3. гарал үүслийг нотлох баримт;
3.1.4. эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз, сертификат;
3.1.5. гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөх бол
түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагын баримт;
3.1.6. лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/;
3.1.7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1 дэх хэсэгт заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон
гаалийн байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж
болно.
3.3. Журмын 3.1 дэх хэсэгт заасан мэдээлэл, бичиг баримт нь горимын шаардлага
хангахгүй байвал гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Монголын гааль зөвшөөрөв” хяналтын тэмдэг дарна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1.Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах бараанд гаалийн болон бусад татварыг
ногдуулах бөгөөд энэ нь гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдөх бараанд нэгэн адил
хамаарна.
4.2. Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага барааг
мэдүүлэгчийн сонгосон горимд байршуулахаас татгалзана.   
4.3. Гаалийн байгууллагаас ногдуулсан гаалийн болон бусад татварыг бүрэн
төлсөн, эсхүл Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2 дахь хэсэгт заасны
дагуу татвар төлөх баталгаа гаргасан тохиолдолд энэ горимын дагуу бүрдүүлэлт хийнэ.
4.4. Импортын гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн
104

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

чөлөөлөгдсөн барааг гаалийн байгууллагын зөвшөөрснөөс өөр зориулалтаар ашиглахыг
хориглоно.
4.5. Энэ горимд байршуулах барааны гаалийн болон бусад татварыг ногдуулах,
төлөх, хураан авах, баталгаа гаргуулах, буцаан олгохтой холбогдсон асуудлыг Гаалийн
тариф, татварын тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
4.6. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 420, 431, 432, 441-444 кодоор гаалийн
бүрдүүлэлт хийхэд гаалийн болон бусад татварыг ногдуулж, өмнөх гаалийн мэдүүлгийг
үндэслэн гаалийн болон бусад татварыг төлүүлэхгүй, төрийн сангийн тусгай дансанд
байршуулсан мөнгийг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
Тав. Бусад
5.1. Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим нь барааг мэдүүлэгчид
олгосноор, эсхүл өөр горимд байршуулснаар дуусгавар болно.
5.2. Горимд байршуулсан бараа нь гаалийн зөрчлийн улмаас хураагдсан бол
горимын үйлчлэл дуусгавар болсонд тооцно.
----оОо---Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
      2016 оны А/40 дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

 	

БАРААГ ДОТООДЫН ХЭРЭГЛЭЭНД ЗОРИУЛАН БОЛОВСРУУЛАХ
ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах горим /Гаалийн тухай
хуулийн 85-92 дугаар зүйл, цаашид “горим” гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын гаалийн
хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг баримтална.
1.2. Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах горим сонгох, бичиг
баримт бүрдүүлэх, татвар, хураамж ногдуулах, төлөх, хураан авах, барааг горимд
байршуулах, горим дуусгавар болохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3. Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
                                                           
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
         
2.1. Горимд Гаалийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйлд заасан барааг байршуулна.
2.2. Энэ горимд байршуулах бараанд монголын бараа хамаарахгүй.
2.3. Энэ журмын 2.1-дэх хэсэгт заасан бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад
хамаарна.
2.4. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
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Горимын утга
1

Хилийн чанадаас ирсэн гадаадын барааг дотоодын
хэрэглээнд зориулан боловсруулахад:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл
баяжуулах
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
2
Хилийн чанадаас ирсэн гадаадын барааг дотоодын
хэрэглээнд зориулан боловсруулахаар оруулсан
хугацааг Гаалийн тухай хуулийн 89.2-т заасны дагуу
сунгах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл
баяжуулах
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
3
Гаалийн баталгаат агуулахаас дотоодын хэрэглээнд
зориулан боловсруулахаар оруулах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл
баяжуулах
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
4
Гаалийн тусгай бүсээс дотоодын хэрэглээнд
зориулан боловсруулахаар оруулах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл
баяжуулах
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
         

Бүрдүүлэлт
хийх горимын
код

Өмнөх бүрдүүлэлтийн
горимын код

561

шаардахгүй

562

561,581,591

571
572

581

 	

562,582,592

700,703,704, 706

582

591

750-753,758-765

592

Гурав. Бичиг баримт

3.1.Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана.
3.1.1. гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, гадаад төлбөр
тооцооны баримт;
3.1.2. тээврийн бичиг баримт /тээврийн баримт, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт гэх мэт/;
3.1.3. гарал үүслийг нотлох баримт;
3.1.4. эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз, сертификат;
3.1.5. гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөх бол
түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагын баримт;
3.1.6. лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/;
3.1.7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3. Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичиг нь горимын шаардлага хангаагүй
бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Гаалийн байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 89.2-т зааснаар уг горимын
хугацааг сунгасан тохиолдолд шинээр гаалийн мэдүүлэг бичүүлж, горимын 571-572 кодоор
бүрдүүлэлтийг хийнэ.
3.5. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Гаалийн хяналтад байгаа” хяналтын тэмдэг дарна.
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Дөрөв. Горимын шаардлага
         
4.1. Горимд байршуулах бараа нь Гаалийн тухай хуулийн 86 дугаар зүйлд заасан
шаардлага хангасан байна.
4.2. Гаалийн тухай хуулийн 90 дүгээр зүйлд заасан зөвшөөрөл авсан хуулийн
этгээд барааг энэ горимын дагуу оруулна.
4.3. Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас хугацаа сунгах
зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд гаалийн мэдүүлэг шинээр бичүүлэх бөгөөд өмнөх гаалийн
мэдүүлгийг хавсаргана.
4.4. Энэ журмын дагуу барааг тогтоосон хугацаанд буцаан гаргаагүй тохиолдолд
тусгай дансанд байршуулсан гаалийн болон бусад татварыг төсвийн орлогын дансанд
шилжүүлэх тухай хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий гэрээ байгуулан, гаалийн
мэдүүлэгт хавсаргана.
4.5. Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
4.6. Дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд
байршуулсан барааг анх бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллага хяналт тавьж, тусгай
бүртгэл хөтлөн, хугацаа дуусахад бусад горимд шилжүүлэн гаалийн бүрдүүлэлт хийж,
хаалтын мэдээг сар бүр Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын
холбогдох хэлтэст ирүүлнэ. Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас
яаралтай тодруулах зорилгоор мэдээ тайлан гаргаж өгөхийг шаардсан тохиолдолд
хугацаанд нь биелүүлнэ.
Тав. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд мөрдөх баталгаа
5.1.Горимд байршуулах бараанд импортын гаалийн болон бусад татвар ногдуулж,
хураан авч, тусгай дансанд төвлөрүүлнэ.
5.2. Горимд барааг байршуулахад гаалийн байгууллага импортын гаалийн болон
бусад татвар төлөх баталгааг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2-т
зааснаар гаргуулан авч болно.
5.3. Горимын дагуу боловсруулалт хийгдсэн бараа, бүтээгдхүүнийг дотоодын
хэрэглээнд зориулан оруулахад ногдох татварыг тооцож, түр дансанд байршуулсан
татварын зөрүүг буцаан олгоно.
5.4. Горимын дагуу оруулсан барааны хугацаа дууссан бол дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах горимоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж, Гаалийн тариф, гаалийн татварын
тухай хуулийн 36.2-т зааснаар түр дансанд байршуулсан гаалийн болон бусад татварыг
улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
5.5. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2-т заасан баталгааг
гаргаж дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах горимоор оруулсан барааг дотоодын
хэрэглээнд зориулан оруулах горимоор гаалийн бүрдүүлэлт хийлгээгүй тохиолдолд
гаалийн болон бусад татварыг нөхөн төлүүлнэ.
5.6. Горимын эцсийн бүтээгдэхүүний гарал үүсэл нь импортоор түр оруулсан
гадаадын барааны гарал үүсэлтэй байна. Хэрвээ тухайн гадаадын бараа нь 2 болон
түүнээс дээш улсын гарал үүсэлтэй байвал импортын барааны гарал үүслийн дүрмийг
баримтална.
Зургаа. Бусад
6.1. Горимыг хэрэгжүүлэх явцад гарсан хаягдал, үлдэгдэлд мэдүүлэгчийн сонгосон
гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
6.2. Горимыг хэрэгжүүлэх явцад бий болсон аливаа үлдэгдэл, хаягдлыг Гаалийн
тухай хуулийн 91 дүгээр зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
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Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
2016 оны А/40 дүгээр тушаалын 2 дугаар
хавсралтаар батлагдсан журмын хавсралт

ГЭРЭЭ
                                                                                ___оны__сарын___өдөр
Нэг талаас__________________________________________________________
                              /мэдүүлэгч/
Гэрчилгээ_______регистрийн №_______мэдүүлэгч,
Нөгөө талаас_______________________________________дахь гаалийн /газар, хороо/
                              /гаалийн байгууллага/
нар _____ оны____сарын ___-ны өдөр Гаалийн тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлд заасан
хугацаатайгаар энэ гэрээг байгуулав.
1. Мэдүүлэгч тогтоосон хугацаанд барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах
гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд байршуулах үүрэг хүлээнэ.
2. Гаалийн байгууллага бараа горимын шаардлага хангаагүй буцаан гаргасан
тохиолдолд Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлд заасан үүрэг
хүлээнэ.
3. Мэдүүлэгч нь барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах
бүрдүүлэлтийн горимд байршуулаагүй, өөр зориулалтаар ашигласан тохиолдолд
байгууллага Татварын ерөнхий хуулийн 62.1.1-д заасны дагуу барааг оруулах
дансанд байршуулсан гаалийн болон бусад татварыг үл маргалдах зарчмаар
орлогын дансанд шилжүүлнэ.
Гэрээг хүлээн зөвшөөрсөн талууд:
Гаалийн байгууллага:                                             Мэдүүлэгч:
Орлогч дарга......................                                     ................................
Тамга                                                            Тамга

----оОо----
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Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
        2016 оны А/40 дүгээр тушаалын
3 дугаар хавсралт

БАРААГ ГААЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ТҮР ХУГАЦААГААР
ОРУУЛАХ ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах горим /Гаалийн тухай
хуулийн 93-98 дугаар зүйл, цаашид “горим” гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын гаалийн
хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг баримтална.
1.2. Гадаадын бараанд өөрчлөлт оруулахгүйгээр хугацаанд нь буцаан гаргах
нөхцөлөөр гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах горим сонгох, бичиг баримтыг
бүрдүүлэх, татвар, хураамж ногдуулах, төлөх, хураан авах, барааг горимд байршуулах,
горим дуусгавар болохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3.Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
1.4. АТА, СПД карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулахад
энэ журам хамаарахгүй.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд Гаалийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлд заасан барааг байршуулна.
2.2. Горимд байршуулах бараанд монголын бараа хамаарахгүй.
2.3. Энэ журмын 2.1-д заасан бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарна.
2.4. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:

1
2

3
4

Горимын утга

Бүрдүүлэлт хийх
горимын код

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр
хугацаагаар оруулах
Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын
хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн болон
бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн
чөлөөлж гаалийн нутаг дэвсгэрт түр
оруулах
Барааг гаалийн баталгаат агуулахаас түр
хугацаагаар оруулах
Гаалийн бусад хяналтад байгаа барааг түр
хугацаагаар оруулах

500

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код
шаардахгүй

507

шаардахгүй

508

700,703,704,
706,707,709
шаардахгүй

512

2.5. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 512 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд
гаалийн хяналтад хамруулсан тухай бичиг баримтыг шаардана. Энэ бичиг баримтыг
гаалийн мэдүүлэгт хавсаргана.
                                                  Гурав. Бичиг баримт
3.1.Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана.
3.1.1. гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, гадаад төлбөр
тооцооны баримт;
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3.1.2. тээврийн бичиг баримт / тээврийн баримт, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт гэх мэт/;
3.1.3. гарал үүслийг нотлох баримт;
3.1.4. эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз, сертификат;
3.1.5. гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөх бол
түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагын баримт;
3.1.6. лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/;
3.1.7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3. Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, баримт нь горимын шаардлага хангаагүй бол
гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Гаалийн хяналтад байгаа” хяналтын тэмдэг дарна.
                                        Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах горимд дараах барааг
байршуулж болохгүй.
4.1.1.арилжааны шинжтэй хүнсний бүтээгдэхүүн, согтууруулах ундаа, тамхи,
түүхий эд, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, ашиглалтын явцад үрэгдэж үгүй болох
бараа;
4.1.2.үйлдвэрийн болон бусад хаягдал;
4.1.3.Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон Монгол Улсын
нутаг дэвсгэрээр дамжуулан өнгөрүүлэхийг хориглосон бараа;
4.1.4.гаалийн тэмдэглэгээ хийх боломжгүй, мөн гаалийн хяналт тавих
боломжгүй бараа;
4.1.5.гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар ашиглах зорилго нь тодорхой бус
бараа.
4.2. Гаалийн байгууллага нь энэ горимд байршуулах бараанд гаалийн бүрдүүлэлт
хийхдээ гаалийн тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх, марклах, сорьц, дээж, загвар авах, бараа,
тээврийн хэрэгслийн шинж байдлыг дэлгэрэнгүй тодорхойлон бичих, фото зураг авах,
бичлэг хийх, бүдүүвч зураг гаргах зэрэг аргыг хэрэглэж файл үүсгэн CAIS системийн
санд хадгалж, барааг гаалийн хилээр буцаан гаргахад оруулсан гаалийн мэдүүлэг болон
гаалийн зорилгоор хийсэн дээрх тэмдэглэгээг нэг бүрчлэн шалгаж мэдүүлэгчийн сонгосон
горимд байршуулна.
4.3.Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 507 кодоор бүрдүүлэлт хийхэд Гааль,
татварын ерөнхий газрын асуудал хариуцсан нэгжид түр хугацаагаар оруулах барааны
жагсаалтыг ирүүлж шийдвэрлүүлнэ.
4.4.Горимд байршуулсан барааг буцаан гаргах хүртэлх хугацаанд анх гаалийн
бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллага хяналт тавьж, тусгай бүртгэл хөтлөн, хугацаа
дуусахад зохих горимд шилжүүлэн байршуулж, гаалийн бүрдүүлэлт хийж, хаалтын мэдээг
сар бүр Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох хэлтэст
ирүүлнэ. Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас яаралтай тодруулах
зорилгоор мэдээ тайлан гаргаж өгөхийг шаардсан тохиолдолд хугацаанд нь биелүүлнэ.
4.5. Энэ журмын дагуу барааг тогтоосон хугацаанд буцаан гаргаагүй тохиолдолд
тусгай дансанд байршуулсан гаалийн болон бусад татварыг төсвийн орлогын дансанд
шилжүүлэх тухай хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий баталгаа гаргуулан, гаалийн
мэдүүлэгт хавсаргана.
4.6. Барааг түр хугацаагаар оруулах талаар гаалийн байгууллагад баталгаа
гаргасан этгээд нь гаалийн байгууллагын өмнө хуульд заасан үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.
4.7. Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
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сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
Тав. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд мөрдөх баталгаа
5.1. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 507-гоос бусад кодоор гаалийн бүрдүүлэлт
хийхэд гаалийн байгууллагаас ногдуулсан гаалийн болон бусад татварыг хураан авч,
тусгай дансанд төвлөрүүлэх эсхүл Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2-т
зааснаар татвар төлөх баталгааг гаргасан байна.
5.2. Энэ горимд хамаарах барааны гаалийн болон бусад татварыг Гаалийн тариф,
татварын тухай хуулийн 43.1-д заасан тохиолдолд буцаан олгоно.
5.3. Горимын дагуу оруулсан барааны хугацаа дууссан бол дотоодын хэрэглээнд
зориулан оруулах горимоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж, Гаалийн тариф, гаалийн татварын
тухай хуулийн 36.2-т зааснаар түр дансанд байршуулсан гаалийн болон бусад татварыг
улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
5.4. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2-т заасан баталгааг
гаргаж түр хугацаагаар оруулсан барааг буцаан гаргаагүй тохиолдолд гаалийн болон
бусад татварыг нөхөн төлүүлнэ.
---оОо---Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
2016 оны А/40 дүгээр тушаалын 3 дугаар
хавсралтаар батлагдсан журмын хавсралт

БАТАЛГАА
20 ... оны ... дугаар сарын ... өдөр

                              /татвар төлсөн ААН, байгууллага, иргэний нэр, регистрийн №/
гаалийн
хилээр
түр
хугацаагаар
оруулсан
барааг
Гаалийн
тухай
хуулийн_______________дугаар зүйлд заасан хугацаанд буцаан гаргаагүй эсхүл өөр
горимд шилжүүлээгүй тохиолдолд ________________дугаар гаалийн мэдүүлгээр гаалийн
болон бусад татварт төлсөн_________________төгрөг_______________________________
____________________________________________________________________________
                                                      /   татварын дүн үсгээр   /
төгрөгийг төрийн сангийн тусгай данснаас улсын төсөвт үл маргах зарчмаар
шилжүүлэхийг зөвшөөрч байна.  
          БАТАЛГАА ГАРГАСАН:
.......................................                                                                   ...................................
/Албан тушаалын нэр,                      /гарын үсэг/                              /Албан тушаалтны нэр/  
Тамга, тэмдэг/
---оОо----
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Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
2016 оны А/40 дүгээр тушаалын
      4 дүгээр хавсралт

БАРААГ ГААЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БОЛОВСРУУЛАХ
ГОРИМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
                                               Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
/Гаалийн тухай хуулийн 99-107 дугаар зүйл, цаашид горим гэх /-ыг хэрэгжүүлэхэд Монгол
Улсын гаалийн хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг
баримтална.
1.2. Гадаадын бараанд боловсруулалт хийж хугацаанд нь буцаан гаргах нөхцөлөөр
гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах горим сонгох, бичиг баримт бүрдүүлэх,
татвар, хураамж ногдуулах, төлөх, барааг горимд байршуулах, горим дуусгавар болохтой
холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3. Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
1.4. “Засвар хийх” гэдэгт дараах үйл ажиллагаа хамаарна:
- тухайн барааны эвдэрч гэмтсэн хэсгийг засах,
- шинэчлэх,
- дутуу хэсгийг нөхөн гүйцээх, эсхүл
- барааг БТКУС-ийн ангиллын 8 оронгийн түвшинд ижил төрлийн өөр бараагаар
солих.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд Гаалийн тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлд заасан барааг байршуулна.
2.2. Энэ горимд байршуулах бараанд монголын бараа хамаарахгүй.
2.3. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Горимын утга
1

2
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Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулж
буцаан гаргах нөхцөлөөр түр оруулах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулах
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
-тухайн бараанд засвар хийх
-тухайн барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах
Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулахаар түр
хугацаагаар оруулсан хугацааг Гаалийн тухай хуулийн
104.2-т зааснаар сунгах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулах
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
-тухайн бараанд завсар хийх
-тухайн барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах  

Бүрдүүлэлт
хийх горимын
код
501
502
503
504

521
522
523
524

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код

шаардахгүй

501,531,541,551
502,532,542,552
503,533,543,553
504,534,544,554
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3

4

5

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулахаар гаалийн
баталгаат агуулахаас түр оруулах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулах
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
-тухайн бараанд завсар хийх
-тухайн барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах

531
532
533
534

700,703,704,
706,707,709

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулахаар гаалийн
тусгай бүсээс түр оруулах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулах                           
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх                              
-тухайн бараанд завсар хийх                                                             
-тухайн барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах                  

541
542
543
544

750-753,
758-765

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулахаар чөлөөт
бүсээс түр оруулах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулах                           
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх                              
-тухайн бараанд завсар хийх                                                             
-тухайн барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах                  

  
551
552
553
554

         
                                                Гурав. Бичиг баримт

3.1.
шаардана.

770,771,774-778

Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг

3.1.1. гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, гадаад төлбөр
тооцооны баримт;
3.1.2. тээврийн бичиг баримт / тээврийн баримт, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт гэх мэт/;
3.1.3. гарал үүслийг нотлох баримт;
3.1.4. эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз, сертификат;
3.1.5. гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөх бол
түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагын баримт;
3.1.6. лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/;
3.1.7.технологийн бичиг баримт, түүнчлэн загвар, бараа тус бүрийн орц,
материалын тооцоо;
3.1.8. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3. Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичиг нь горимын шаардлага хангаагүй
бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Гаалийн байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 104.2-т зааснаар уг горимын
хугацааг сунгасан тохиолдолд шинээр гаалийн мэдүүлэг бичүүлж горимын 521-524 кодоор
бүрдүүлэлтийг хийнэ.
3.5. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Гаалийн хяналтад байгаа” хяналтын тэмдэг дарна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулахад Гаалийн тухайн хуулийн 99.2-т
заасан үйл ажиллагаа хамаарна.
4.2. Горимд байршуулах бараа нь Гаалийн тухай хуулийн 100 дугаар зүйлд заасан
шаардлага хангасан байна.
4.3. Гаалийн удирдах төв байгууллагаас хугацаа сунгах зөвшөөрөл олгосон
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тохиолдолд гаалийн мэдүүлэг шинээр бичүүлэх бөгөөд өмнөх гаалийн мэдүүлгийг
хавсаргана.
4.4. Горимын дагуу боловсруулалт хийх технологийн /аргачлал/ зааварчилгаанд
барааг боловсруулах арга, үе шат, хугацаа, ямар засвар, өөрчлөлт оруулах, шинээр ямар
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах зэрэг боловсруулалтын үйл ажиллагааны тухай
нарийвчлан тусгасан байна.
4.5. Мэдүүлэгч барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах горимоор байршуулах
барааны орцын норм хэмжээг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө. Гаалийн байгууллага
орцын нормын хэмжээг хянаж тогтооно. Орцын нормын хэмжээг тогтоохдоо мэргэжлийн
байгууллагын туслалцаа авч болно.
4.6. Гаалийн байгууллага энэ горимын дагуу боловсруулалт хийдэг аж ахуйн нэгж
болон экспортын гэрээг бүртгэхдээ материал зарцуулалтын тооцоо нийлэх хугацааг
тэмдэглэж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.
4.7. Материал зарцуулалтын тооцоогоо хугацаандаа хийгээгүй тохиолдолд тухайн
аж ахуйн нэгжийн гаалийн хилээр нэвтрүүлэх дараагийн бараанд гаалийн бүрдүүлэлт
хийхгүй.
4.8. Горимын дагуу боловсруулалт хийж буцаан гаргахдаа загварын альбом,
материал зарцуулалтын тооцоог гаалийн бүрдүүлэлт хийхээс өмнө бэлэн болгосон байна.
4.9. Гаалийн байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж бараанд боловсруулалт хийх үйл
ажиллагааг өөр этгээдээр гүйцэтгүүлж болно.
4.10.Энэ журмын дагуу барааг тогтоосон хугацаанд буцаан гаргаагүй тохиолдолд
тусгай дансанд байршуулсан гаалийн болон бусад татварыг төсвийн орлогын дансанд
шилжүүлэх тухай 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий баталгаа гаргуулан,
гаалийн мэдүүлэгт хавсаргана.
4.11. Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
4.12. Гаалийн хяналтыг тасралтгүй тавих зорилгоор телекамерыг үйлдвэрлэл
явуулж байгаа хэсэгт байршуулж, Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллага болон тухайн газар хороодтой холбоно.
4.13.Гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд
байршуулсан барааг анх гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллага хяналт тавьж,
тусгай бүртгэл хөтлөн, хугацаа дуусахад бусад горимд шилжүүлэн гаалийн бүрдүүлэлт
хийж, хаалтын мэдээг сар бүр Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын
холбогдох хэлтэст ирүүлнэ. Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас
яаралтай тодруулах зорилгоор мэдээ тайлан гаргаж өгөхийг шаардсан тохиолдолд
хугацаанд нь биелүүлнэ.
4.14.Гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах горимд байршуулах бараанд гаалийн
байгууллага гаалийн зорилгоор тэмдэглэгээ хийнэ. Тэмдэглэгээг хийхдээ мөн хуулийн
261.1-д заасан тэмдэглэгээнээс аль тохирохыг нь сонгон хэрэглэнэ.
Тав. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд мөрдөх баталгаа
5.1. Гаалийн байгууллагаас ногдуулсан гаалийн болон бусад татварыг ногдуулж,
хураан авч, тусгай дансанд төвлөрүүлэх эсхүл Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай
хуулийн 41.2-т зааснаар татвар төлөх баталгааг гаргасан тохиолдолд энэ горимын дагуу
гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
5.2. Энэ журмын дагуу гадаадын захиалагчийн бараа материалаар бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж, үйлдвэрийн газар нь дараах тохиолдолд ногдуулсан татварыг
улсын төсөвт төвлөрүүлж, гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
5.2.1.гэрээнд тусгасан нөхцөлийг бүрэн биелүүлээгүй, эсхүл гэрээ цуцлагдсан
тохиолдолд хийсэн өөр гэрээгээ бүртгүүлээгүй, өмнөх гэрээгээр оруулсан барааны
хугацаа сунгуулаагүй;
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5.2.2.гэрээт бараа нь нэг захиалагчтай өөр үйлдвэрийн бараатай холилдон орж
ирсэн болохыг импортын бараа авсан даруйд мэдэгдээгүй.
5.3. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2-т заасан баталгааг
гаргаж гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах горимоор оруулсан барааг буцаан гаргаагүй
тохиолдолд гаалийн болон бусад татварыг нөхөн төлүүлнэ.
                                       
Зургаа. Бусад
6.1. Горимыг хэрэгжүүлэх явцад гарсан хаягдал, үлдэгдэлд мэдүүлэгчийн сонгосон
гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
6.2. Горимыг хэрэгжүүлэх явцад бий болсон аливаа үлдэгдэл, хаягдлыг дотоодын
хэрэглээнд зориулан оруулахаар гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх тохиолдолд дээрх үлдэгдэл,
хаягдлыг тухайн байдлаар нь импортлоход импортын гаалийн болон бусад татвар
ногдуулна.
6.3.Горимын барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад эцсийн
бүтээгдэхүүний гарал үүсэл нь импортоор түр оруулсан гадаадын барааны гарал үүсэлтэй
байна. Хэрвээ тухайн гадаадын бараа нь 2 буюу түүнээс дээш улсын гарал үүсэлтэй
байвал импортын барааны гарал үүслийн дүрмийг баримтална.
---оОо---   Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
   2016 оны А/40 дүгээр тушаалын 4 дүгээр
хавсралтаар батлагдсан журмын хавсралт

БАТАЛГАА
20 ... оны ... дугаар сарын ... өдөр
                              /татвар төлсөн ААН, байгууллага, иргэний нэр, регистрийн №/
гаалийн хилээр барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулахаар оруулсан барааг
Гаалийн тухай хуулийн_______________дугаар зүйлд заасан хугацаанд буцаан
гаргаагүй эсхүл өөр горимд шилжүүлээгүй тохиолдолд ________________дугаар гаалийн
мэдүүлгээр гаалийн болон бусад татварт төлсөн _________________ төгрөг ___________
____________________________________________________________________________
                                                              / татварын дүн үсгээр /
төгрөгийг төрийн сангийн тусгай данснаас улсын төсөвт үл маргах зарчмаар
шилжүүлэхийг зөвшөөрч байна.  
         
          БАТАЛГАА ГАРГАСАН:
.......................................                                                                   ...................................
/Албан тушаалын нэр,                      /гарын үсэг/                          /Албан тушаалтны нэр/  

Тамга, тэмдэг/
 	

----оОо----
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Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
        2016 оны А/40 дүгээр тушаалын
5 дугаар хавсралт

БАРААГ ГААЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БУЦААН
ОРУУЛАХ ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах горим /Гаалийн тухай хуулийн
108-112 дугаар зүйл, цаашид “горим” гэх /-ыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын гаалийн тухай
хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг баримтална.
1.2. Барааг гаалийн нутагт дэвсгэрт буцаан оруулах горим сонгох, бичиг баримт
бүрдүүлэх, татвар, хураамж ногдуулах, төлөх, хураан авах, барааг горимд байршуулах,
горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3. Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
1.4. Барааг хадгалах, барааны бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгоор барааны
дүнд өөрчлөлт оруулахгүйгээр засвар, техникийн үйлчилгээ хийсэн нь барааг энэ горимд
байршуулахаас татгалзах үндэслэл болохгүй.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд гаалийн тухай хуулийн 109.1 дэх заалтад заасан барааг байршуулна.
2.2. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулахад дараах кодоор гаалийн
бүрдүүлэлт хийнэ:
Бүрдүүлэлт
Өмнөх
хийх горимын
бүрдүүлэлтийн
код
горимын код
Хилийн чанадад бүрмөсөн гаргасан монголын барааг
600
100,101,110, 120
гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах
Хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргасан монголын
610
200,210,
барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах
Хилийн чанадад боловсруулахаар гаргасан монголын барааг гаалийн
нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах :
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулахаар
621
201,211
гаргасан
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр
622
201,212
гаргасан
- тухайн бараанд засвар хийхээр гаргасан
623
203,213
- тухайн барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах
624
204,214
Горимын утга

1
2
3

4

5
6
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Гаалийн баталгаат бүсийн горимд байршуулсан монголын барааг
гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах
- гаалийн баталгаат агуулахаас
631
- гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газраас
632
- гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газраас
633
- гаалийн тусгай бүсээс
634
- татваргүй барааны дэлгүүрээс
635
Чөлөөт бүсийн горимд байршуулсан монголын барааг
640
гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах
Хилийн чанадад хууль бусаар гаргасан монголын
641
барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах

701,702
711
721
754-757
741
772,773
шаардахгүй.
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Гурав. Бичиг баримт
3.1.Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана.
3.1.1. гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, гадаад төлбөр
тооцооны баримт;
3.1.2. тээврийн бичиг баримт / тээврийн баримт, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт гэх мэт/;
3.1.3. гарал үүслийг нотлох баримт;
3.1.4. эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз, сертификат;
3.1.5. гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөх бол
түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагын баримт;
3.1.6. лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/;
3.1.7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3. Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичиг нь горимын шаардлага хангахгүй
байвал гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Монголын гааль зөвшөөрөв” хяналтын тэмдэг дарна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1.Гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах бараа монголын бараа болох нь
нотлогдсон тохиолдолд тухайн бараанд импортын гаалийн болон бусад албан татвар
ногдуулахгүй.
4.2.Хилийн чанадад бүрмөсөн гаргасан монголын бараанд хадгалалт, тээвэрлэлт,
ашиглалтын ердийн нөхцөлд гарах элэгдэл хорогдлоос өөр бусад өөрчлөлт оруулахгүй.
4.3.Хилийн чанадад бүрмөсөн гаргасан бараанд энэ журмын 4.2-т зааснаас
өөр өөрчлөлт орсон бол гадаадын бараа гэж үзэж, гаалийн бүрдүүлэлтийн өөр горимд
байршуулан гаалийн болон бусад татварыг ногдуулан, хураан авч улсын төсөвт
төвлөрүүлнэ.
4.4.Гаалийн байгууллага монголын барааг хилийн чанадад боловсруулах явцад
гарсан боловсруулалтын зардал болон барааг хил хүргэх зардалд, мөн монголын барааг
гадаадын бараатай нийлүүлж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн бол гадаадын барааны үнийг
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан гаалийн үнийг
тодорхойлох аргачлалын дагуу тодорхойлж, гаалийн болон бусад татварын ногдуулан
хураан авч улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
4.5.Гаалийн байгууллага нь хилийн чанадад боловсруулахаар гаргасан барааг
буцаан оруулахад шаардлагатай тохиолдолд шинжээчийн дүгнэлтийг гаргуулан авч болно.
4.6.Хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах болон хилийн чанадад боловсруулах
горимд байршуулсан барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах хугацаа нь барааг
уг горимд байршуулсан өдрөөс хойш 1 жилээс дээшгүй байх бөгөөд мэдүүлэгч хүсэлт
гаргасан тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллага 6 сар хүртэл хугацаагаар 1 удаа
сунгаж болно.
4.7.Хилийн чанадад түр хугацаагаар болон боловсруулахаар гаргасан барааг
хугацаанд нь буцаан оруулсан тохиолдолд өмнө нь гарахад төлж түр дансанд
байршуулсан экспортын татварыг буцаан олгоно.
4.8.Хилийн чанадад бүрмөсөн гаргасан барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан
оруулахад экспортын татварыг буцаан олгохгүй.
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4.9.Гаалийн хилээр бүрмөсөн гаргасан барааг өөр аж ахуйн нэгж, байгууллага
болон хувь хүн буцаан оруулж ирж болно.
4.10.Энэ горимын дагуу бүрдүүлэлт хийхэд өмнө нь бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн
мэдүүлгийг шаардана.
4.11.Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
4.12..Хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын
барааг анх гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллага хяналт тавьж, тусгай бүртгэл
хөтлөн, хугацаа дуусахад бусад горимд шилжүүлэн гаалийн бүрдүүлэлт хийж, хаалтын
мэдээг сар бүр Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох
хэлтэст ирүүлнэ. Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас яаралтай
тодруулах зорилгоор мэдээ тайлан гаргаж өгөхийг шаардсан тохиолдолд хугацаанд нь
биелүүлнэ.
4.13.Монголын бараа болох нь мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон
бараанд горимын “641” кодоор бүрдүүлэлт хийхэд өмнөх гаалийн мэдүүлэг шаардахгүй.
Тав. Бусад
5.1. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах горим нь түүнийг гаалийн нутаг
дэвсгэрт буцаан оруулснаар, эсхүл өөр горимд шилжүүлснээр дуусгавар болно.
5.2. Горимд байршуулсан бараа нь гаалийн зөрчлийн улмаас хураагдсан бол
горимын үйлчлэл дуусгавар болсонд тооцно.
----оОо----

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 02 дугаар    
сарын 24-ний өдөр

         

Дугаар А/41     

    Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гаалийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.7 дахь хэсэг, Мэргэжлийн зөвлөлийн
2015 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1.“Барааг хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
хэрэгжүүлэх журам”-ыг 1 дүгээр, “Барааг хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг 2 дугаар, “Барааг хилийн чанадад
боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг 3 дугаар, “Барааг
хилийн чанадад буцаан гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг
4 дүгээр хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Энэ тушаалын биелэлтийг зохион байгуулж, харьяа гаалийн газар, хороодыг
удирдамж чиглэлээр хангаж ажиллахыг Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн газар
/Б.Батгэрэл/-т үүрэг болгосугай.
3.Шинэчлэн батлагдсан гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодыг CAIS системийн
ангилалтын санд оруулахыг Мэдээллийн технологийн төв /Ш. Батзаяат/-д даалгасугай.
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4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
2008 оны 677, 2009 оны 363, 2011 оны 254, 2015 оны А/106, А/189, А/285 дугаар
тушаалуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

С.ПҮРЭВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2016 оны 03 дугаар
сарын 10-ны өдрийн 3620 дугаарт бүртгэсэн.

Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
        2016 оны А/41 дүгээр тушаалын
1 дүгээр хавсралт

БАРААГ ХИЛИЙН ЧАНАДАД БҮРМӨСӨН ГАРГАХ
ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Барааг хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
/Гаалийн тухай хуулийн 115-118 дугаар зүйл, цаашид “горим” гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд
гаалийн тухай хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг
баримтална.
1.2. Барааг хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах горим сонгох,
бичиг баримт
бүрдүүлэх, татвар, хураамж ногдуулах, төлөх, хураан авах, барааг горимд байршуулах,
горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3. Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлага хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
1.4. Горимын дагуу шаардагдах бичиг баримт, гаалийн үнийг үндэслэн ногдуулсан
экспортын болон бусад татварыг бүрэн төлсөн тохиолдолд монголын барааг хилийн
чанадад бүрмөсөн гаргана.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд Гаалийн тухай хуулийн 116 дугаар зүйлд заасан барааг байршуулна.
2.2. Энэ журмын 2.1-д заасан бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарна.
2.3. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Горимын утга
1 Гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа монголын
барааг хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах
2 Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлж хилийн
чанадад бүрмөсөн гаргах
3 Монгол банкнаас гадаадад цэвэршүүлэхээр гаргаж байгаа
алт /төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр/ болон онцгой албан
татварын тэмдэгт

Бүрдүүлэлт
хийх горимын
код
100

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код
шаардахгүй

101

шаардахгүй

110

шаардахгүй
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4 Хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргасан барааг хилийн
120
чанадад бүрмөсөн гаргах
5 Хилийн чанадад боловсруулах горимд байршуулсан монголын барааг
хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулахаар
131
-тухайн бараагаар шинэ бүтэгдэхүүн үйлдвэрлэхээр
132
-тухайн бараанд засвар хийхээр
133
-тухайн барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглахаар
134

201,211
202,212
203,213
204,214

6 Гаалийн баталгаат бүсийн горимд байршуулсан монголын барааг хилийн
чанадад бүрмөсөн гаргах:
- гаалийн баталгаат агуулахаас
141
- гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газраас
142

701,702
711

- гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газраас

143

200,210

721

- гаалийн тусгай бүсээс
144
754-757
- татваргүй барааны дэлгүүрээс
145
741
7 Чөлөөт бүсийн горимд байршуулсан монголын барааг
150
772,773
хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах
8 Бүртгэл, зорчигчийн гаалийн мэдүүлгээр хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргасан монголын
барааг хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах:
-тээврийн хэрэгслийн бүртгэлд бүртгэсэн тээврийн хэрэгсэл
160
Бүртгэлийн №
-АТА карнейтэй бүртгэгдсэн
-СПД карнейтэй бүртгэгдсэн
-зорчигчийн барааны гаалийн мэдүүлэгтэй

161
162

Нотолгооны №
Нотолгооны №

163

Зорчигчийн
барааны ГМ

Гурав. Бичиг баримт
3.1.Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана.
3.1.1. гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, гадаад төлбөр
тооцооны баримт;
3.1.2. тээврийн бичиг баримт /тээврийн баримт, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт гэх мэт/;
3.1.3. гарал үүслийг нотлох баримт;
3.1.4. эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз, сертификат;
3.1.5. гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөх бол
түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагын баримт;
3.1.6. лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/;
3.1.7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3. Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичиг нь горимын шаардлага хангахгүй
байвал гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Монголын гааль зөвшөөрөв” хяналтын тэмдэг дарна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1. Хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах бараанд гаалийн болон бусад татварыг
ногдуулах бөгөөд энэ нь гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдөх бараанд нэгэн адил
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хамаарна.
4.2. Гаалийн байгууллага горимын дагуу шаардагдах бичиг баримтыг үндэслэн
экспортын барааны гаалийн үнийг нягтлан шалгаж, тухайн бараа экспортын татвартай бол
гаалийн болон бусад татварыг ногдуулан хураан авч төсөвт төвлөрүүлнэ.
4.3. Экспортын татвартай бараанд гаалийн болон бусад татвар бүрэн төлсөн, эсхүл
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2-т зааснаар татвар төлөх баталгааг
гаргасан тохиолдолд гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
4.4. Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
4.5. Чөлөөт эргэлтэд орсон гадаадын барааг хилийн чанадад бүрмөсөн гаргахад
урьд нь төлсөн импортын гаалийн болон бусад татварыг буцаан олгохгүй.
Тав. Бусад
5.1. Барааг улсын хилээр гаргаснаар горим дуусгавар болно.
5.2. Горимд байршуулсан бараа нь гаалийн зөрчлийн улмаас саатуулагдсан,
хураагдсан бол горимын үйлчлэл дуусгавар болно.

---оОо--Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
        2016 оны А/41 дүгээр тушаалын
2 дугаар хавсралт

БАРААГ ХИЛИЙН ЧАНАДАД ТҮР ХУГАЦААГААР ГАРГАХ
ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Барааг хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
/Гаалийн тухай хуулийн 119-124 дүгээр зүйл, цаашид “горим” гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд
Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг
баримтална.
1.2. Монголын бараанд өөрчлөлт оруулахгүйгээр хугацаанд нь буцаан оруулах
нөхцөлөөр гаалийн нутаг дэвсгэрээс түр хугацаагаар хилийн чанадад гаргах горим сонгох,
бичиг баримт бүрдүүлэх, татвар, хураамж ногдуулах, төлөх, хураан авах, барааг горимд
байршуулах, горим дуусгавар болохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3. Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
1.4. Энэ горимд байршуулах барааг гаалийн хяналтад байх нөхцөлтэйгээр хилийн
чанадад түр хугацаагаар гаргана.
1.5. Түүх соёлын дурсгалт зүйл, археологи, палентологийн олдворыг хилийн
чанадад түр хугацаагаар гаргахад Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 52 дугаар
зүйлийн 52.4 дэх заалтын хугацааг баримтална.
1.6.Түр хугацаагаар гаргах горимд дараах барааг байршуулахыг хориглоно: хүнсний
бараа /ус, ундаа, согтууруулах ундаа/, тамхи болон тамхины зүйл, дээж, түүхий эд, хагас
боловсруулсан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн хаягдал, түр горимд байрших хугацаанд
уусаж, устах бараа.
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Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд Гаалийн тухай хуулийн 120 дугаар зүйлд заасан барааг байршуулна.
2.2. Энэ журмын 2.1-д заасан бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарна.
2.3. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Горимын утга
1
2

Гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд
байгаа монголын барааг хилийн чанадад
түр гаргах
Хилийн чанадад түр хугацаагаар
гаргасан барааны хугацааг Гаалийн
тухай хуулийн 123.2-т заасны дагуу
сунгах

         

Бүрдүүлэлт хийх
горимын код
200

Өмнөх бүрдүүлэлтийн
горимын код
шаардахгүй

210

200

Гурав. Горимын дагуу шаардагдах бичиг баримт

3.1.Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана.
3.1.1. гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, төлбөр тооцооны
баримт;
3.1.2. тээврийн бичиг баримт /тээврийн баримт, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт гэх мэт/;
3.1.3. гарал үүслийг нотлох баримт;
3.1.4. эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз, сертификат;
3.1.5. гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөх бол
түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагын баримт;
3.1.6. лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/;
3.1.7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3. Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичиг нь горимын шаардлага хангахгүй
байвал гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Гаалийн байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 123.2-т зааснаар уг горимын
хугацааг сунгасан тохиолдолд шинээр гаалийн мэдүүлэг бичүүлж, горимын 210 кодоор
бүрдүүлэлтийг хийнэ.
3.5. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Гаалийн хяналтад байгаа” хяналтын тэмдэг дарна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1. Хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах горимын дагуу шаардагдах бичиг
баримтыг үндэслэн монголын бараанд өөрчлөлт оруулахгүйгээр хугацаанд нь буцаан
оруулах нөхцөлөөр барааг гаргана.
4.2. Гаалийн байгууллага нь энэ горимд байршуулах бараанд гаалийн бүрдүүлэлт
хийхдээ гаалийн тэмдэглэгээ тавих, марклах, сорьц, дээж, загвар авах, бараа, тээврийн
хэрэгслийн шинж байдлыг дэлгэрэнгүй тодорхойлон бичих, фото зураг авах, бичлэг хийх,
бүдүүвч зураг гаргах зэрэг аргыг хэрэглэж файл үүсгэн хадгалж, барааг гаалийн хилээр
буцаан оруулахад гаргасан гаалийн мэдүүлэг болон гаалийн зорилгоор хийсэн дээрх
тэмдэглэгээг нэг бүрчлэн шалгаж мэдүүлэгчийн сонгосон горимд байршуулна.
4.3. Энэ журмын дагуу барааг тогтоосон хугацаанд буцаан оруулаагүй тохиолдолд
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тусгай дансанд байршуулсан гаалийн болон бусад татварыг төсвийн орлогын дансанд
шилжүүлэх тухай хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий баталгаа гаргуулан, гаалийн
мэдүүлэгт хавсаргана.
4.4.Барааг түр хугацаагаар гаргах талаар гаалийн байгууллагад баталгаа гаргасан
этгээд нь гаалийн байгууллагын өмнө хуульд заасан үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.
4.5.Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
4.6.Хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах бараанд хадгалалт, тээвэрлэлт,
ашиглалтын ердийн нөхцөлд гарах элэгдэл хорогдлоос бусад өөрчлөлт оруулахыг
хориглоно.
4.7.Хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргасан барааны хэрэглээний чанарыг
хадгалах зорилгоор үйлчилгээ хийж болно.
4.8.Чөлөөт эргэлтэд оруулсан гадаадын барааг хилийн чанадад түр хугацаагаар
гаргахад урьд нь төлсөн импортын гаалийн болон бусад татварыг буцаан олгохгүй.
4.9. Хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын
барааг анх гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллага хяналт тавьж, тусгай бүртгэл
хөтлөн, хугацаа дуусахад бусад горимд шилжүүлэн гаалийн бүрдүүлэлт хийж, хаалтын
мэдээг сар бүр Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох
хэлтэст ирүүлнэ. Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас яаралтай
тодруулах зорилгоор мэдээ тайлан гаргаж өгөхийг шаардсан тохиолдолд хугацаанд нь
биелүүлнэ.
Тав. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд мөрдөх баталгаа
5.1. Барааг хилийн чанадад түр гаргахад тухайн бараа нь экспортын татвартай бол
татварыг ногдуулан хураан авч, түр дансанд төвлөрүүлэх, эсхүл Гаалийн тариф, гаалийн
татварын тухайн хуулийн 41.2-т зааснаар татвар төлөх баталгааг гаргуулан авч болно.
5.2. Түр хугацаагаар гаргасан барааг тогтоосон хугацаанд буцаан оруулаагүй,
эсхүл хугацаа сунгуулаагүй бол зохих горимоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж, түр дансанд
төвлөрүүлсэн гаалийн болон бусад татварыг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
5.3. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2-т заасан баталгааг
гаргаж түр хугацаагаар хилийн чанадад гаргасан барааг буцаан оруулаагүй тохиолдолд
гаалийн болон бусад татварыг нөхөн төлүүлнэ.

---оОо--Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
      2016 оны А/41 дүгээр тушаалын 2 дугаар
хавсралтаар батлагдсан журмын хавсралт

БАТАЛГАА
20 ... оны ... дугаар сарын ... өдөр
____________________________________________________________________________
                /татвар төлсөн ААН, байгууллага, иргэний нэр, регистрийн №/
гаалийн хилээр түр хугацаагаар гаргасан барааг Гаалийн тухай хуулийн ____________
дугаар зүйлд заасан хугацаанд буцаан оруулаагүй эсхүл өөр горимд шилжүүлээгүй
тохиолдолд ________________дугаар гаалийн мэдүүлгээр гаалийн болон бусад татварт
төлсөн_________________________төгрөг________________________________________
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____________________________________________________________________________
                                      /   татварын дүн үсгээр /
төгрөгийг төрийн сангийн тусгай данснаас улсын төсөвт үл маргах зарчмаар
шилжүүлэхийг зөвшөөрч байна.  
                                        БАТАЛГАА ГАРГАСАН:
.......................................         ...................................
/Албан тушаалын нэр,           /гарын үсэг/                  /Албан тушаалтны нэр/  
Тамга, тэмдэг/
----оОо---Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
        2016 оны А/41 дүгээр тушаалын
3 дугаар хавсралт

БАРААГ ХИЛИЙН ЧАНАДАД БОЛОВСРУУЛАХ
ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Барааг хилийн чанадад боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим /Гаалийн
тухай хуулийн 125-131 дүгээр зүйл, цаашид “горим”гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд гаалийн тухай
хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг баримтална.
1.2. Горим сонгох, барааг горимд байршуулах, бичиг баримт бүрдүүлэх, татвар,
хураамж ногдуулах, төлөх, хураан авах, горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг
энэ журмаар зохицуулна.
1.3. Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
1.4. Горимд байршуулсан барааг гаалийн байгууллагын зөвшөөрснөөс өөр
зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.
1.5. Түүх соёлын дурсгалт зүйл, археологи, палеонтологийн олдворыг хилийн
чанадад боловсруулахаар гаргахад Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 52 дугаар
зүйлийн 52.4 дэх заалтын хэсэгт заасан хугацааг баримтална.
1.6. “Засвар хийх” гэдэгт дараах үйл ажиллагаа хамаарна:
- тухайн барааны эвдэрч гэмтсэн хэсгийг засах,
- шинэчлэх,
- дутуу хэсгийг нөхөн гүйцээх, эсхүл
- барааг БТКУС-ийн ангиллын кодын 8 оронгийн түвшинд ижил төрлийн өөр
бараагаар солих.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд Гаалийн тухай хуулийн 126 дугаар зүйлд заасан барааг байршуулна:
2.2. Энэ журмын 2.1-д заасан бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарна.
2.3. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
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Горимын утга

Бүрдүүлэлт хийх
горимын код

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код

1 Гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа монголын барааг хилийн
чанадад боловсруулах:
- барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулах
201
- тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
202
- засвар хийх
203
шаардахгүй
- барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах
204
2 Хилийн чанадад боловсруулах горимоор гарсан барааны хугацааг сунгах:
- барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулах
211
201
- тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
212
202
- засвар хийх
213
203
- барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах
214
204

         

Гурав. Бичиг баримт

3.1. Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана.
3.1.1.гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, гадаад төлбөр
тооцооны баримт;
3.1.2. тээврийн бичиг баримт /тээврийн баримт, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт гэх мэт/;
3.1.3. гарал үүслийг нотлох баримт;
3.1.4. эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз, сертификат;
3.1.5. гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөх бол
түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагын баримт;
3.1.6. лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/;
3.1.7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3. Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, бичиг баримт нь горимын шаардлага хангахгүй
байвал гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Гаалийн байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 130.2-т зааснаар уг горимын
хугацааг сунгасан тохиолдолд шинээр гаалийн мэдүүлэг бичүүлж, горимын 211-214 кодоор
бүрдүүлэлтийг хийнэ.
3.5. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Гаалийн хяналтад байгаа” хяналтын тэмдэг дарна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1. Мэдүүлэгч нь барааг хилийн чанадад боловсруулах горимд байршуулахдаа
бараа боловсруулахтай холбогдсон бүхий л мэдээллээр гаалийн байгууллагыг хангана.
Тухайлбал: боловсруулах барааны нэр, марк, серийн дугаар, материалын орцын тооцоо,
хаягдал, үлдэгдлийн хэмжээ, боловсруулалтын үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүний загвар,
дээж, фото зураг, бүдүүвч зураг, худалдааны болон техникийн бичиг баримт, шаардлагатай
тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бол тухайн
бүтээгдэхүүний мэдээлэл, схем, фото зургийг хавсаргана.
4.2. Энэ горимын дагуу боловсруулалт хийхэд дараах шаардлага хангасан байна:
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4.2.1.тухайн барааны боловсруулалтад гаалийн байгууллага хяналт тавих
боломжтой байх;
4.2.2.гаалийн байгууллага тухайн барааг оролцуулан боловсруулсан
бүтээгдэхүүнд гаалийн зорилгоор тэмдэглэгээ хийх боломжтой байх;
4.2.3. гадаад худалдааны гэрээнд барааг боловсруулах арга, үе шат, хугацаа,
ямар засвар, өөрчлөлт оруулах, шинээр ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах, зэрэг
боловсруулалтын үйл ажиллагааны тухай нарийвчлан тусгасан байх;
4.2.4.гадаадын барааг монголын бараатай нийлүүлж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
монголын барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах бол материалын орцын норм
хэмжээг тогтоосон байх.
4.2.5. солих бараа нь БТКУС-ийн ангиллын кодын 8 оронгийн түвшинд ижил
байх бөгөөд тухайн барааны чанар, техникийн үзүүлэлт нь засварт гаргах үйлдвэрийн
болон материалын доголдолтой бараатай адил байна. Доголдол илэрсэн барааг солихоор
гаргах түр хугацаа нь тухайн барааг анх дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулсан өдрөөс
хойш 6 сарын дотор байна.                 
4.2.6. үйлдвэрийн болон материалын доголдолтой, ашиглалтад байсан барааг
өөр бараагаар сольж хилийн чанадаас оруулах тохиолдолд орлуулах бараа нь мөн адил
ашиглагдсан хуучин бараа байна.                                    
4.2.7. гаалийн байгууллагын тавьсан нөхцөл, шаардлагын дагуу, холбогдох
этгээд доголдолтой барааг хилээр гаргахаас өмнө солих бараа бүтээгдэхүүнийг гаалийн
хилээр оруулж ирж болно.
4.2.8.солих бараа бүтээгдэхүүнийг хилээр гаргах боломжгүй бол төлбөл
зохих импортын татварын үнийн дүнгээр баталгаа гаргасан байх ба гаалийн болон бусад
татварыг ногдуулж төлүүлнэ.
4.3. Хэрвээ мэдүүлэгч нь энэ журмын 4.1, 4.2-т заасан шаардлагыг хангаагүй,
боловсруулалтын үйл ажиллагаа тодорхой бус байх тохиолдолд гаалийн байгууллага
нь тухайн горимд барааг байршуулахаас татгалзаж энэ тухайгаа мэдүүлэгчид бичгээр
мэдэгдэнэ.
4.4. Гаалийн байгууллага нь энэ горимд байршуулсан бараанд Гаалийн тухай
хуулийн 261.1-д заасан гаалийн тэмдэглэгээнээс аль тохирохыг хэрэглэнэ.
4.5. Барааг хилийн чанадад боловсруулалт хийх горимоор гаалийн бүрдүүлэлт
хийхэд тухайн бараа нь экспортын татвартай бол татварыг ногдуулан төлүүлж түр дансанд
байршуулах, эсхүл төлөх баталгааг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2т заасны дагуу гаргасан байна.
4.6. Энэ журмын дагуу барааг тогтоосон хугацаанд буцаан оруулаагүй тохиолдолд
тусгай дансанд байршуулсан гаалийн болон бусад татварыг төсвийн орлогын дансанд
шилжүүлэх тухай хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий баталгаа гаргуулан, гаалийн
мэдүүлэгт хавсаргана
4.7.Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийж гаргасан бараа тогтоосон
хугацаанд нь буцаан оруулаагүй тохиолдолд хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах горимоор
гаалийн бүрдүүлэлтийг хийнэ.
4.8. Барааг түр хугацаагаар гаргах талаар гаалийн байгууллагад баталгаа гаргасан
этгээд нь гаалийн байгууллагын өмнө хуульд заасан үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.
4.9. Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
4.10.Хилийн чанадад боловсруулах горимд байршуулсан барааг анх гаалийн
бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллага хяналт тавьж, тусгай бүртгэл хөтлөн, хугацаа
дуусахад бусад горимд шилжүүлэн гаалийн бүрдүүлэлт хийж, хаалтын мэдээг бүр Гаалийн
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох хэлтэст ирүүлнэ. Гаалийн
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асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас яаралтай тодруулах зорилгоор мэдээ
тайлан гаргаж өгөхийг шаардсан тохиолдолд хугацаанд нь биелүүлнэ.
Тав. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд мөрдөх баталгаа
5.1.Мэдүүлэгч нь барааг хугацаанд нь буцаан оруулаагүй, хугацаа сунгуулаагүй
байх тохиолдолд гаалийн байгууллага энэ журмын 4.6-д заасан баталгааг үндэслэн тусгай
дансанд төвлөрүүлсэн гаалийн болон бусад татварыг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
5.2.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 41.2-т заасан баталгааг гаргаж
түр хугацаагаар хилийн чанадад гаргасан барааг буцаан оруулаагүй тохиолдолд гаалийн
болон бусад татварыг нөхөн төлүүлнэ.
5.3.Чөлөөт эргэлтэд орсон гадаадын барааг хилийн чанадад боловсруулалт хийхэд
урьд нь төлсөн импортын гаалийн болон бусад татварыг буцаан олгохгүй.
Зургаа. Бусад
6.1.Барааг хилийн чанадад боловсруулах горим нь уг барааг гаалийн нутаг
дэвсгэрт буцаан оруулснаар, эсхүл өөр горимд байршуулснаар дуусгавар болно.
6.2.Горимд байршуулсан бараа нь гаалийн зөрчлийн улмаас саатуулагдсан,
хураагдсан бол горимын үйлчлэл дуусгавар болно.
----оОо----

Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
   2016 оны А/41 дүгээр тушаалын
3 дугаар хавсралтаар батлагдсан журмын хавсралт

20 ... оны ... дугаар сарын ... өдөр

БАТАЛГАА

____________________________________________________________________________    
        /татвар төлсөн ААН, байгууллага, иргэний нэр, регистрийн №/
гаалийн хилээр хилийн чанададад боловсруулахаар гаргасан барааг Гаалийн тухай
хуулийн _______________дугаар зүйлд заасан хугацаанд буцаан оруулаагүй эсхүл
өөр горимд шилжүүлээгүй тохиолдолд ________________дугаар гаалийн мэдүүлгээр
гаалийн болон бусад татварт төлсөн_________________төгрөг_______________________
____________________________________________________________________
                                                              /   татварын дүн үсгээр   /
төгрөгийг төрийн сангийн тусгай данснаас улсын төсөвт үл маргах зарчмаар
шилжүүлэхийг зөвшөөрч байна.  
БАТАЛГАА ГАРГАСАН:
.......................................          ...................................
/Албан тушаалын нэр,           /гарын үсэг/                    /Албан тушаалтны нэр/  
Тамга, тэмдэг/
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Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
     2016 оны А/41 дүгээр тушаалын
4 дүгээр хавсралт

БАРААГ ХИЛИЙН ЧАНАДАД БУЦААН ГАРГАХ
ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Барааг хилийн чанадад буцаан гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим / Гаалийн
тухай хуулийн 132-136 дугаар зүйл, цаашид “горим” гэх /-ыг хэрэгжүүлэхэд гаалийн тухай
хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг баримтална.
1.2. Горим сонгох, барааг горимд байршуулах, бичиг баримт бүрдүүлэх, татвар,
хураамж ногдуулах, төлөх, хураан авах, горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг
энэ журмаар зохицуулна.
1.3. Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
1.4. Барааг хадгалах, барааны бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгоор барааны
дүнд өөрчлөлт оруулахгүйгээр засвар, техникийн үйлчилгээ хийсэн нь барааг энэ горимд
байршуулахаас татгалзах үндэслэл болохгүй.
         
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Горимд Гаалийн тухай хуулийн 133 дугаар зүйлд заасан барааг байршуулна.
2.2. Горимд байршуулах бараанд монголын бараа хамаарахгүй.
2.3. Энэ журмын 2.1-д заасан бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарна.
2.4. Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
         
1
2

3

4

5
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Горимын утга
Гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулсан
гадаадын барааг хилийн чанадад буцаан гаргах

Бүрдүүлэлт хийх
горимын код

Өмнөх бүрдүүлэлтийн
горимын код

300

500,508,512

321

507

301

501,521,531,541,
551
502,522,532,542, 552
503,523,533,543, 553
504,524,534,544, 554

Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын хууль
тогтоомжийн дагуу гаалийн болон бусад татвараас
бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж гаалийн нутаг дэвсгэрт
түр хугацаагаар оруулсан барааг буцаан гаргах
Гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах горимд байршуулсан
гадаадын барааг хилийн чанадад буцаан гаргах:
-боловсруулсан, эсхүл баяжуулсан

- шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн
302
-засвар хийсэн
303
-бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд   ашигласан
304
Дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах горимд байршуулсан
гадаадын барааг буцаан гаргах:
-тухайн барааг боловсруулах, эсхүл баяжуулах
305
-тухайн бараагаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
306
Гаалийн баталгаат бүсийн горимд байршуулсан гадаадын барааг хилийн
чанадад буцаан гаргах:
-гаалийн баталгаат агуулахаас
310
- гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газраас
311
-гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газраас
312
-гаалийн баталгаат барилгын талбайгаас
313
- татваргүй барааны дэлгүүрээс
314
- гаалийн тусгай бүсээс
315

561,571,581,591
562,572,582,592

700,703-707,709
710,712-715
720,722-725
730-734
740,742,743,
750-753,758-765
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6
7
8

Чөлөөт бүсийн горимд байршуулсан гадаадын барааг
хилийн чанадад буцаан гаргах
Улсын хилээр оруулахыг хориглосон барааг хилийн
чанадад буцаан гаргах
Гаалийн бусад хяналтад байгаа барааг хилийн чанадад
буцаан гаргах

320

770,771,774-778

340

шаардахгүй

350

шаардахгүй

2.5. Дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах горимд байршуулсан гадаадын
барааг боловсруулалт хийхгүй буцаан гаргах тохиолдолд энэ горимын 305, 306 кодоор
гаалийн бүрдүүлэлтийг хийнэ.
Гурав. Бичиг баримт
3.1.Энэ горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд дараах бичиг баримтыг
шаардана.
3.1.1. гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, төлбөр тооцооны
баримт;
3.1.2. тээврийн бичиг баримт / тээврийн баримт, баглаа боодлын жагсаалт,
техникийн бичиг баримт гэх мэт/;
3.1.3. гарал үүслийг нотлох баримт;
3.1.4. эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз, сертификат;
3.1.5. гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөх бол
түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагын баримт;
3.1.6. лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/;
3.1.7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.
3.2. Мэдүүлэгч 3.1-д заасан бичиг баримтыг электрон шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.3. Журмын 3.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичиг нь горимын шаардлага хангаагүй
бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4. Энэ горимын дагуу байршуулах барааны гаалийн мэдүүлэгт гаалийн улсын
байцаагч “Монголын гааль зөвшөөрөв” хяналтын тэмдэг дарна.
 	
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1. Гаалийн тухай хуулийн 85, 93, 99 дүгээр зүйлд заасан горимын дагуу оруулсан
барааг анх оруулснаас өөр боомтоор буцаан гаргаж болно.
4.2. Хилийн чанадад буцаан гаргах горимд байршуулах барааг анх оруулснаас өөр
улс руу гаргаж болно.
4.3. Гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулсан барааг хугацаанд нь буцаан
гаргасан тохиолдолд түр дансанд байршуулсан импортын гаалийн болон бусад татварыг
Гаалийн тариф, татварын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлд зааснаар буцаан олгоно.
4.4. Гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах горимд байршуулсан бараанд
хадгалалт, тээвэрлэлт, ашиглалтын ердийн нөхцөлд гарах элэгдэл хорогдлоос өөр бусад
өөрчлөлт орсон бол урьд нь төлсөн импортын гаалийн болон бусад татварыг буцаан
олгохгүй.
4.5. Гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулсан барааг буцаан гаргахад Гаалийн тариф,
гаалийн татварын тухай хуулийн 18.3.1-д заасан нэгж бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхтэй
холбогдсон зардлын тооцоо, загварын альбом болон зарцуулсан материалын тооцоог
нарийвчлан гаргаж гаалийн байгууллагаар урьдчилан хянуулсан, шаардлагатай
тохиолдолд шинжээчийн дүгнэлт гаргуулсан байна.
4.6. Мэдүүлэгч нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг хуульд заасан хугацаанд гаргаж
129

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн
сонгосон горимд барааг байршуулахаас татгалзана.
4.7.Барааг хилийн чанадад буцаан гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд
байршуулсан барааг анх гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллага хяналт тавьж,
тусгай бүртгэл хөтлөн, хугацаа дуусахад бусад горимд шилжүүлэн гаалийн бүрдүүлэлт
хийж, хаалтын мэдээг сар бүр Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын
холбогдох хэлтэст ирүүлнэ. Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас
яаралтай тодруулах зорилгоор мэдээ тайлан гаргаж өгөхийг шаардсан тохиолдолд
хугацаанд нь биелүүлнэ.
Тав. Бусад
5.1. Барааг хилийн чанадад буцаан гаргах горим нь уг барааг гаалийн хилээр
гаргаснаар, эсхүл өөр горимд шилжүүлснээр дуусгавар болно.
5.2. Горимд байршуулсан бараа нь гаалийн зөрчлийн улмаас саатуулагдсан,
хураагдсан бол горимын үйлчлэл дуусгавар болсонд тооцно.

----оОо--ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 11 дүгээр
сарын 29-ний өдөр

Дугаар А/62

  

Улаанбаатар хот

     

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 232.2 дахь заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн
зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус
үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Бүрэн буюу бүрэн бус суудлын автомашин, суудлын автомашины кузовыг
тодорхойлон ангилах заавар”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Зааврыг гаалийн хяналт бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хэрэглэхийг гаалийн
газар, хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг дэд дарга Ё.Бат-Эрдэнэд
даалгасугай.
4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 02
дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 1 дүгээр сарын 30-ны
өдрийн 3688 дугаарт бүртгэсэн.
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2016 оны А/62 дугаар тушаалын хавсралт

БҮРЭН БУЮУ БҮРЭН БУС СУУДЛЫН АВТОМАШИН, СУУДЛЫН АВТОМАШИНЫ
КУЗОВЫГ ТОДОРХОЙЛОН АНГИЛАХ ЗААВАР
Нэг. Ерөнхий зүйл
1.1.“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем” /БТКУС/-ийн Жагсаалт,
Тайлбар дүрмийн дагуу Зүйл 87.03-т хамаарах суудлын автомашинд зориулагдсан кузов
(Мөр 8707.10), задалж салгасан байдлаар импортолж буй бүрэн буюу бүрэн бус суудлын
автомашин (Зүйл 87.03)-ыг ангилахад энэхүү зааврын зорилго оршино.
Хоёр. Кузовыг тодорхойлон ангилах
2.1.БТКУС-ийн Зүйл 87.03-т хамаарах суудлын автомашины кузов нь дараах
шалгуур үзүүлэлтүүдийг нэгэн зэрэг хангасан тохиолдолд Мөр 8707.10 (Үндэсний код
8707.10.00)-д хамааран ангилагдана. Үүнд:
а) Хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, диск, хүч дамжуулах механизм, кардан дамжуулагч,
дифференциал, хий хуваарилах систем, хөргөлт, тосолгоо, тэжээлийн систем болон
тэдгээрийн аливаа агрегат, эд анги, түлшний бак угсрагдаагүй;
б) Урд ба хойд тэнхлэг, бул, амортизатор, пүрш, нум, дуу намдаагч, утааны яндан,
тэдгээрийн аливаа эд анги угсрагдаагүй;
в) Жолооны хүрд, жолооны гол, араа солих гар хөшүүрэг, газ, тоормос болон дискэн
холбооны хөл гишгүүр (педаль), дугуй, обод болон жолооны механизмын аливаа бусад
агрегат, эд анги угсрагдаагүй;
г) Тоормосны систем, түүний механизм, агрегат, эд анги угсрагдаагүй;
д) Хянах самбар, цахилгааны хэрэгсэл, гэрэлтүүлгийн болон дохиоллын хэрэгсэл
(жишээ нь аккумулятор, стартер, генератор, хол ойрын том жижиг гэрэл, шил арчигч, цас,
мөс хайлуулах буюу цанталтаас хамгаалах хэрэгсэл г.м) тэдгээрийн угсралт холболтын эд
анги, цахилгааны утас, кабелиар тоноглогдоогүй;
е) Суудал, аюулгүйн бүс, салхины урд ба хойд шил, хаалга, хаалганы цоож, шил,
шил өргөх механизм, капот, ачаа ачих хэсгийн таг, ар талаа харах болон хажуугийн толь,
толины суурь, тамхины үнсний сав, шалны дэвсгэр, шаврын хаалт, урд хойд хамгаалалтын
буфер, ачааны тавиур, радио болон дуу авиа, дүрс бичлэг тоглуулагч хэрэгслээр
тоноглогдоогүй, салоны болон ачаа ачих хэсгийн доторлогоо хийгдээгүй байна.
Гурав. Бүрэн буюу бүрэн бус тээврийн хэрэгслийг тодорхойлон ангилах
3.1.БТКУС-ийн Зүйл 87.03-ын суудлын автомашины кузовт 2.1-ийн (а)-(e)-д заасан
систем, механизм, агрегат, тэдгээрийн аливаа эд анги, холболтын эд анги угсрагдаагүй,
мөн аливаа хэрэгслээр тоноглогдоогүй байдалтай боловч тэдгээр нь задалж салгасан
байдлаар иж бүрдлээрээ, эсвэл тэдгээрийн зарим хэсэг нь кузовтой хамт тээвэрлэгдэн
ирсэн тохиолдолд эвлүүлж угсарсны дараа бүрэн бус суудлын автомашин болох
үндэслэлээр Зүйл 87.03-т хамааруулан ангилна.

----оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар
сарын 12-ны өдөр

Дугаар А/79
  

  

  

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гаалийн тухай хуулийн 232 дугаар зүйлийн 232.2 дахь заалт, Гаалийн ерөнхий
газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуралдааны
шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“ТИР Конвенцийг хэрэгжүүлэх, ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгсэлд
хяналт тавих журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын газар
/Э.Мөнхөө/-т үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны
319 дүгээр тушаалыг хүчингүй болгонд тооцсугай.

 	

4.Энэ тушаалыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

ДАРГА

Б.АСРАЛТ

/Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 1 дүгээр сарын 30-ны
өдрийн 3690 дүгээрт бүртгэсэн./
----оОо---Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/79 дүгээр тушаалын хавсралт

                                                                                          
ТИР КОНВЕНЦИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ТИР КАРНЕЙ БҮХИЙ БАРАА, ТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЭЛД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.ТИР карнейг хэрэглэн барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай Конвенцийг
хэрэгжүүлэх, ТИР карней олгох, ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгслийг бүртгэх,
хяналт тавих, гаалийн болон бусад татварыг нэхэмжлэхтэй холбоотой харилцааг
зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.
1.2.Барааг ТИР карней хэрэглэн олон улсын хэмжээнд тээвэрлэхэд дараах эрх зүйн
баримт бичгийг мөрдөнө:
а.ТИР карнейг хэрэглэн бараа олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай Конвенц
/цаашид “ТИР Конвенц” гэгдэх/;
б.Гаалийн тухай хууль;
в.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль;
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г. “Конвенц хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн
газрын 2002 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 86 дугаар тогтоол;
д.Баталгаа гаргах тухай Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар, Автотээвэр
эрхлэгчдийн үндэсний нийгэмлэг /цаашид “МАТНХ” гэгдэх/ хоорондын Хэлэлцээр /цаашид
“Хэлэлцээр” гэгдэх/;
ж.холбогдох хууль тогтоомж.
Хоёр. ТИР карней олгох, баталгаа гаргах
2.1.ТИР Конвенцийн Хавсралт №1-д заасан ТИР карнейг ТИР тээвэрлэлт гүйцэтгэх
эрх бүхий аж ахуйн нэгжид МАТНХ олгож, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт карнейтай
холбогдон үүсэх хариуцлага хүлээх баталгаа гаргана.
2.2.Нэг ТИР карнейд холбогдох баталгааны хэмжээ нь Хэлэлцээрийн 4 дүгээр
хэсэгт тусгагдсан хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.
2.3.МАТНХ ТИР карней олгосон тухай бүр Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн хяналт,
шалгалтын асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид цахим шуудангаар мэдэгдэнэ.
2.5.МАТНХ болон Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал
хариуцсан бүтцийн нэгж хаалт хийсэн буюу хаалт хийгээгүй ТИР карнейн талаар
Хэлэлцээр болон Меморандумын дагуу харилцан мэдээлэл солилцоно.
Гурав. Гаалийн хилээр оруулах ТИР карней бүхий бараа тээврийн хэрэгслийг
гаалийн хяналтад авах, бүрдүүлэлт хийх
3.1.Засгийн газрын тогтоолоор баталсан ТИР Конвенцийн хүрээнд барааг олон
улсын хэмжээнд тээвэрлэхэд Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх гаалийн байгууллагын
жагсаалтад орсон гаалийн байгууллага бүхий хилийн боомтоор ТИР карней бүхий барааг
оруулна.
3.2.Тээвэрлэгч Гаалийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1-д заасан бичиг
баримтаас гадна ТИР конвенцийн 4 дүгээр зүйлд заасан Зөвшөөрлийн гэрчилгээ болон
ТИР карнейг гаалийн байгууллагад гарган өгч, гаалийн бүртгэлийн системд бүртгүүлнэ.
3.3.Хилийн гаалийн байгууллагын автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч ТИР карней бүхий бараа, автотээврийн хэрэгсэл, автотээврийн
хэрэгслийн цогц болон чингэлгийг СAIS програмын карго-тээвэр дэд програмын “Зорилго”
хэсгээс “Түр/ТИР карнейтай” цэсийг сонгож бүртгэнэ.
3.4.Автотээврийн хэрэгслийг шалгахаар томилогдсон гаалийн улсын байцаагч ТИР
конвенцийн 4 дүгээр зүйлд заасан Зөвшөөрлийн гэрчилгээ болон ТИР карней хүчинтэй
эсэхийг шалгаж, автотээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийнэ. ТИР карней бүхий барааг
гаалийн байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл шалгана.
3.5.Гаалийн байгууллага дараах тохиолдолд ТИР карнейг хүлээн зөвшөөрөхөөс
татгалзаж болно.
3.5.1.ТИР карнейн нүүр хуудасны 1 дүгээр хүснэгтэд Карней олгогч
нийгэмлэгээс тогтоосон хугацаа дууссан;
3.5.2.ТИР конвенцийн 4 дүгээр зүйлд заасан Зөвшөөрлийн гэрчилгээ байхгүй
эсхүл хүчинтэй хугацаа дууссан;
3.5.3.Илгээх газрын гаалийн байгууллагаас зааж өгсөн хүлээн авах гаалийн
байгууллага өөрчлөгдсөн;
3.5.4.Гаалийн тэмдэглэгээ гэмтсэн;
3.5.5.Ачааны манифест болон таслах бүх хуудасны 1-11 дүгээр хүснэгтийг
бичгийн машинаар, эсхүл цэвэр гаргацтай бөглөөгүй;
3.5.6.ТИР карнейн Ачааны манифестын /VOUCHER №1/№2/ 14 дүгээр хүснэгт
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бөглөөгүй, 15 дугаар хүснэгтэд гарын үсэг зураагүй.
3.6.ТИР карней нь ачааны манифестыг орлоно.
3.7.Автотээврийн хэрэгслийг шалгахаар томилогдсон гаалийн улсын байцаагч ТИР
карнейн таслах цагаан /VOLET №1/ болон ногоон /VOLET №2/ хуудасны 17-22 дугаар
хүснэгтийг бөглөж, 23 дугаар хүснэгтэд гарын үсэг зурж, ТИР тэмдэг дарна.
3.8.ТИР карнейн таслах цагаан хуудасны карнейд үлдэх хэсгийн /SOUCHE №1/ 1-5
дугаар хүснэгтийг бөглөж 6 дугаар хүснэгтэд гарын үсэг зурж, ТИР тэмдэг дарна.
3.9.ТИР карнейд огноог өдөр/сар/он гэсэн дарааллаар бичнэ.
3.10.ТИР карнейг баллах, гараар засвар хийхийг хориглоно. Засвар хийх
шаардлагатай тохиолдолд алдаатай бичсэнийг нэг зурж дараад бичлэгийг нэмж
гүйцэтгэнэ.
3.11.ТИР карнейг таслах цагаан хуудасны гаалийн байгууллагад үлдэх хэсгийг
таслан авна.
3.12.Автотээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч бараа,
тээврийн хэрэгслийн дагалдах бичиг баримтыг дугаарлаж, дугтуйлан тэмдэглэгээ хийж,
ТИР карнейн Нүүр хуудаст үдэж тээвэрлэгчид шилжүүлнэ. Дагалдах бичиг баримтыг
дугаарлахдаа нийт хуудасны тоо, тухайн хуудасны дугаарыг хуудас бүр дээр бичнэ.
Жишээ нь: 5 хуудас баримтын нэгдүгээр хуудсыг 1/5 гэх мэт.
3.13.Автотээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч ТИР карнейн
гаалийн байгууллагад үлдэх цагаан хуудсыг ТИР карнейн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан
гаалийн улсын байцаагчид шилжүүлэн өгнө.
3.14.Засгийн газрын тогтоолоор баталсан ТИР Конвенцийн хүрээнд барааг олон
улсын хэмжээнд тээвэрлэхэд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гаалийн бүрдүүлэлт хийх,
хяналт тавих гаалийн байгууллагын жагсаалтад орсон гүний гаалийн байгууллага ТИР
карней бүхий бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
3.15.ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгслийг хүлээн авсан гаалийн хяналтын
бүсийн гаалийн улсын ахлах байцаагч ТИР карнейн дугаар, хяналтад авсан огноо,
автотээврийн хэрэгслийн дугаарыг бүртгэж, гаалийн хяналт тавина. Гаалийн бүрдүүлэлт
хийгдсэний дараа гаалийн мэдүүлгийн дугаарыг бүртгэлд тэмдэглэнэ. ТИР карней бүхий
бараа тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн талаар ТИР карнейн бүртгэл, мэдээллийн асуудал
хариуцсан гаалийн улсын байцаагчтай тулгалт хийж, мэдээлэл солилцоно.
3.16.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт хийх улаан
төлөв сонгогдсон тохиолдолд ТИР карнейг бараанд шалгалт хийхээр томилогдсон гаалийн
улсын байцаагч, улбар шар төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримтын шалгалт хийх
гаалийн улсын байцаагч, ногоон төлөв сонгогдсон тохиолдолд гаалийн хяналтын бүс
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч ТИР карнейн таслах ногоон хуудасны /VOLET
№2/ 24-27 дугаар хүснэгтийг бөглөж, 28 дугаар хүснэгтэд гарын үсэг зурж, ТИР тэмдэг
дарна.
3.17.ТИР карнейн таслах ногоон хуудасны карнейд үлдэх хэсгийн /SOUCHE №2/
1-5 дугаар хүснэгтийг бөглөж 6 дугаар хүснэгтэд гарын үсэг зурж, ТИР тэмдэг дарна.
3.18.ТИР карнейд огноог бичихдээ энэ журмын 3.9-д заасныг мөрдөнө.
3.19.Энэ журмын 3.16-д заагдсан гаалийн улсын байцаагч ТИР карнейн гаалийн
байгууллагад ногоон хуудсыг ТИР карнейн бүртгэл, мэдээллийн асуудал хариуцсан
гаалийн улсын байцаагчид шилжүүлнэ.
3.20.Мэдүүлэгч гаалийн мэдүүлгийн маягтыг 52 дугаар хүснэгтийн “Тээврийн
баримт” хэсэгт ТИР карнейн дугаарыг бичнэ.
3.21.Гаалийн хяналтад авсан болон эцсийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн
байгууллагуудын ТИР карнейн бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
Хэлэлцээрийн 1-р хавсралтад заасан үзүүлэлтээр мэдээг гаргана.
3.22.Хэрэв эцсийн бүрдүүлэлтийг гүний гаалийн байгууллага хийсэн бол ТИР
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карнейн таслах хуудасны /ногоон өнгөтэй/ 18-28 дугаар хүснэгт бүхий хэсгийг гаалийн
хилээр оруулсан хилийн гаалийн байгууллагад шуудангаар илгээнэ.
3.23.ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгслийг эцсийн бүрдүүлэлт хийх
гаалийн байгууллагын хяналтад орох хүртэл гаалийн хяналтад авсан гаалийн байгууллага
хяналт тавина. Эцсийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллагаас илгээсэн ТИР
карнейн таслах ногоон хуудасны 18-28 дугаар хүснэгттэй хэсэг эхний бүрдүүлэлт хийсэн
гаалийн байгууллагад ирснээр тухайн ТИР карней бүхий тээвэрлэлт бүрэн дууссанд
тооцно.
Дөрөв. Гаалийн хилээр гаргах ТИР карней бүхий бараа тээврийн хэрэгслийг
гаалийн хяналтад авах, бүрдүүлэлт хийх
4.1.Засгийн газрын тогтоолоор баталсан ТИР Конвенцийн хүрээнд тээвэрлэх барааг
олон улсын хэмжээнд тээвэрлэхэд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гаалийн бүрдүүлэлт хийх,
хяналт тавих гаалийн байгууллагуудын жагсаалтад орсон гаалийн байгууллага гаалийн
бүрдүүлэлт хийнэ.
4.2.Тээвэрлэгч Гаалийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1-д заасан бичиг
баримтаас гадна ТИР конвенцийн 4 дүгээр зүйлд заасан Зөвшөөрлийн гэрчилгээ болон
ТИР карнейг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.
4.3.ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийхээр томилогдсон
гаалийн улсын байцаагч энэ тушаалын 3.5-3.13 заасныг мөрдөж ажиллана.
4.4.ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгслийн эцсийн бүрдүүлэлт хийх хилийн
гаалийн байгууллага автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
ТИР карней бүхий бараа, автотээврийн хэрэгсэл, автотээврийн хэрэгслийн цогц болон
чингэлгийг СAIS програмын карго-тээвэр дэд програмын “Зорилго” хэсгээс “Түр/ТИР
карнейтай/ цэсийг сонгож бүртгэнэ.
4.5.Автотээврийн хэрэгслийг шалгахаар томилогдсон гаалийн улсын байцаагч ТИР
конвенцийн 4 дүгээр зүйлд заасан Зөвшөөрлийн гэрчилгээ болон ТИР карней хүчинтэй
эсэхийг шалгаж, автотээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийнэ. ТИР карней бүхий барааг
гаалийн байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл шалгана.
4.6.Автотээврийн хэрэгслийг шалгахаар томилогдсон гаалийн улсын байцаагч ТИР
карнейн таслах ногоон хуудасны /VOLET №2/ 24-27 дугаар хүснэгтийг бөглөж, 28 дугаар
хүснэгтэд гарын үсэг зурж, ТИР тэмдэг дарна.
4.7.ТИР карнейн таслах ногоон хуудасны карнейд үлдэх хэсгийн /SOUCHE №2/ 1-5
дугаар хүснэгтийг бөглөж 6 дугаар хүснэгтэд гарын үсэг зурж, ТИР тэмдэг дарна.
4.8.ТИР карнейг таслах ногоон хуудасны гаалийн байгууллагад үлдэх хэсгийг
таслан авна.
4.9.Энэ журмын 4.6-д заагдсан ТИР карнейг бөглөсөн гаалийн ажилтан ТИР
карнейн гаалийн байгууллагад үлдэх хэсгийг ТИР карнейн бүртгэл, мэдээллийн асуудал
хариуцсан гаалийн улсын байцаагчид шилжүүлнэ.
4.10.Эхний болон эцсийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллагуудын ТИР
карнейн бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан гаалийн улсын байцаагч Хэлэлцээрийн 1-р
хавсралтад заасан үзүүлэлтээр мэдээг гаргаж, эхний бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн
байгууллага Олон улсын автотээвэрлэгчдийн холбооны ТИР карнейн бүртгэлийн програмд
ТИР карнейн мэдээллийг үнэн зөв оруулна.
4.11.ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгслийн эцсийн бүрдүүлэлтийг хийсэн
хилийн гаалийн байгууллага ТИР карнейн таслах хуудасны /ногоон өнгөтэй/ 18-28 дугаар
хүснэгт бүхий хэсгийг эхний бүрдүүлэлт хийсэн гүний гаалийн байгууллагад шуудангаар
илгээнэ.
4.12.ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгслийг эцсийн бүрдүүлэлт хийх
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гаалийн байгуулагын хяналтад орох хүртэл эхний бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллага
хяналт тавина. Эцсийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллагаас илгээсэн ТИР карнейн
таслах ногоон хуудасны 18-28 дугаар хүснэгттэй хэсэг эхний бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн
байгууллагад ирснээр тухайн ТИР карней бүхий тээвэрлэлт бүрэн дууссанд тооцно.
Тав.Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх ТИР карней бүхий бараа, тээврийн
хэрэгслийг гаалийн хяналтад авах, буцаан гаргах
5.1.Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх ТИР карней бүхий бараа, тээврийн
хэрэгслийг улсын хилээр оруулсан гаалийн байгууллага энэ журмын 3.1-3.13-д заасныг
мөрдөнө.
5.2.Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх ТИР карней бүхий бараа, тээврийн
хэрэгслийг улсын хилээр гаргах гаалийн байгууллагын автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл
хариуцсан байцаагч СAIS програмын карго-тээвэр дэд програмаас автотээврийн
хэрэгслийн бүртгэлийн нотолгооны дугаарыг татан бүртгэж, гаалийн хяналтад оруулна.
5.3.Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх ТИР карней бүхий бараа, тээврийн
хэрэгслийг улсын хилээр гаргах гаалийн байгууллага энэ журмын 4.5-4.12-д заасныг
мөрдөнө.
Зургаа. Гаалийн болон бусад татварыг нэхэмжлэх
6.1.ТИР Конвенцийн заалт зөрчигдсөн тохиолдолд гаалийн байгууллага холбогдох
гаалийн болон бусад татварыг МАТНХ-аас нэхэмжилнэ.
6.2.МАТНХ гаалийн байгууллагаас нэхэмжилсэн гаалийн болон бусад татварыг
хугацаанд нь төлөхгүй бол гаалийн байгууллага гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу
МАТНХ-д хариуцлага хүлээлгэнэ.
Долоо. Бусад асуудал
7.1.Давагдашгүй хүчин зүйл, зам тээврийн осол тохиолдсон үед эрх бүхий
байгууллага /ойролцоо байрлах гаалийн байгууллага, цагдаа, онцгой байдлын
байгууллага/ ТИР карнейн Протокол хуудасны 1-14 дүгээр хүснэгтэд барааны дутсан,
устгагдсан тоо хэмжээ, давагдашгүй хүчин зүйл, зам тээврийн осол гарсан газрын нэр,
гаалийн тэмдэглэгээ өөрчлөгдсөн эсэх, тээврийн хэрэгслийн гэмтлийн талаар бөглөнө.
7.2.Давагдашгүй хүчин зүйл, зам тээврийн осол тохиолдох үед бараа дутсан,
эвдэрсэн, автотээврийн хэрэгсэл цаашид хөдөлгөөнд орох боломжгүй болсон тохиолдолд
гаалийн байгууллага ТИР тээвэрлэлт гүйцэтгэх зөвшөөрөлтэй тээврийн хэрэгсэлд барааг
шилжүүлэн ачих эсэхийг шийдвэрлэнэ. Барааг шилжүүлэн ачих зөвшөөрөл олгосон
тохиолдолд ТИР карнейн Протокол хуудасны 16-17 дугаар хүснэгтийг бөглөнө.
7.3.Энэ журмын 7.1, 7.2-д заасан барааг гаалийн хяналтад хүлээн авсан гаалийн
байгууллагын томилогдсон гаалийн улсын байцаагч ТИР карнейн Протокол хуудасны 18
дугаар хүснэгтэд гарын үсэг зурж, баталгаажуулна.
7.4.ТИР карней бүхий барааг тээвэрлэгч гаалийн болон бусад холбогдох хууль,
тогтоомжийн зөрчил гаргасан тохиолдолд ТИР карнейн тасалбар картыг зөрчил илрүүлсэн
гаалийн улсын байцаагч бөглөж, таслан ТИР карней эзэмшигчид өгөөд зөрчлийг хянан
шийдвэрлэсний дараа ТИР карнейг ТИР карней эзэмшигчид буцаан олгоно.
7.5.Энэхүү түр журмаар зохицуулаагүй бусад асуудлыг гаалийн болон бусад хууль
тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
7.6.Энэ журмыг зөрчсөн тохиолдолд гаалийн болон холбогдох хууль тогтоомжийн
дагуу гаалийн улсын байцаагчид хариуцлага хүлээлгэнэ.
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар
сарын 12-ны өдөр

  

Дугаар А/80

  

  

   Улаанбаатар хот

  

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 232 дугаар зүйлийн 232.2 дахь хэсэг, Гаалийн ерөнхий
газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуралдааны
шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх цахилгаан эрчим хүчинд гаалийн хяналт тавих,
бүрдүүлэлт хийх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын
газар /Э.Мөнхөө/, Гаалийн бүрдүүлэлтийн газар /З.Цэрэндулам/-т тус тус үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны
779 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
4.Энэ тушаалыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 1 дүгээр сарын 30-ны
өдрийн 3689 дүгээрт бүртгэсэн.
----оОо---Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/80 дугаар тушаалын хавсралт

 	

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЦАХИЛГААН, ЭРЧИМ ХҮЧИНД
ГААЛИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ, БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ЖУРАМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх цахилгаан эрчим хүчинд гаалийн хяналт
тавьж, бүрдүүлэлт хийхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад энэ журмын зорилго
оршино.
1.2.Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх цахилгаан эрчим хүчийг мэдүүлэгч гаалийн
байгууллагад мэдүүлж, гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэнэ.
1.3.Хилээр оруулсан, гаргасан цахилгаан эрчим хүчний тоолуур, түүнийг
битүүмжилсэн лац, ломбо нь гаалийн хяналтад байх бөгөөд тоолуурыг байрлуулсан
байгууламж, танхим нь гаалийн хяналтын бүсэд тооцогдоно.
1.4.Цахилгаан эрчим хүч нэвтрүүлэх байгууллага нь гаалийн хяналтад байх
тоолуурын байршил, холболт зэргийг тодорхойлсон схем зургийг харьяалах гаалийн
байгууллагад гаргаж өгнө.
1.5.Цахилгаан эрчим хүчний хэмжилтийн цахилгаан тоолуурыг үндэсний
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хэмжилзүйн байгууллага
битүүмжилнэ.

баталгаажуулж,

гаалийн

байгууллагын

хяналтан

дор

Хоёр.Гаалийн хяналт тавих, гаалийн бүрдүүлэлт хийх
2.1.Гаалийн байгууллага өөрийн хариуцах гаалийн нутаг дэвсгэрээр нэвтрүүлэх
цахилгаан эрчим хүчний гаалийн бүрдүүлэлтийг хийж, хяналт тавина.
2.2.Гаалийн байгууллагагүй нутаг дэвсгэрээр цахилгаан эрчим хүч оруулах
тохиолдолд тухайн нутаг дэвсгэрийг хариуцаж буй гаалийн байгууллагад мэдүүлж, гаалийн
бүрдүүлэлт хийлгэнэ.
2.3.Мэдүүлэгч цахилгаан эрчим хүчийг улсын хилээр нэвтрүүлсэн тоо хэмжээгээр
сард 1 удаа мэдүүлнэ.
2.4.Хилээр оруулсан цахилгаан эрчим хүчний тоо хэмжээг тухайн сард авсан бодит
тоо хэмжээгээр мэдүүлнэ.
2.5.Гаалийн байгууллага улсын хилээр нэвтрүүлэх
цахилгаан эрчим хүчинд
гаалийн бүрдүүлэлт хийхдээ эрчим хүч нийлүүлэх талаар байгуулсан гэрээ, гаалийн
хяналтад байгаа цахилгаан эрчим хүчний хэмжилтийн тоолуурын заалт, үнийн
нэхэмжлэх гаалийн мэдүүлэг, цахилгаан эрчим хүч хүлээлцсэн акт болон гаалийн хяналт,
бүрдүүлэлтэд шаардлагатай бусад бичиг баримтуудыг үндэслэнэ.
2.6.Хилээр оруулсан цахилгаан эрчим хүчний тоолуур илгээгч улсын нутаг дэвсгэрт
байгаа тохиолдолд илгээгч улсын гаалийн байгууллагатай харилцан тохиролцсон, тухайн
гаалийн байгууллагын баталгаажуулсан бичиг баримтыг үндэслэн хилээр оруулсан
цахилгаан эрчим хүчний тоо хэмжээг тогтооно.
2.7.Хилээр оруулсан болон гаргасан цахилгаан эрчим хүчний тоо хэмжээг гаалийн
байгууллага тоолуураар хянаж, импортын гэрээнд заагдсан тоо хэмжээнээс хасалт хийх
замаар тооцож бүртгэнэ.
2.8.Мэдүүлэгч гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх тухай бүр гаалийн болон бусад татвар,
хураамжийг төлж барагдуулна.
2.9.Мэдүүлэгч гаалийн болон бусад татварыг хугацаанд нь төлөөгүй бол гаалийн
тухай хуулийн 294 дүгээр зүйлийн 294.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хүү ногдуулна.
                       
Гурав.Бусад зүйл
3.1.Улсын хилээр нэвтрүүлсэн цахилгаан эрчим хүчний мэдээг Гаалийн ерөнхий
газрын Статистикийн хэлтэс гаргана.
3.2.Цахилгаан эрчим хүчийг улсын хилээр нэвтрүүлж байгаа байгууллага нь энэхүү
журам болон Гаалийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль, журмыг зөрчсөн тохиолдолд
гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
3.3.Энэхүү журмаар зохицуулаагүй бусад харилцааг гаалийн хууль тогтоомжид
заасны дагуу шийдвэрлэнэ.  
----оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар
сарын 12-ны өдөр

  

Дугаар А/81

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн  
6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.2 дахь
заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Монгол Улсын
хилээр нэвтрүүлэхэд тавих хяналтын тусгай журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын газар
/Э.Мөнхөө/-т үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны
348 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 1 дүгээр сарын 30-ны
өдрийн 3692 дугаарт бүртгэв.
----оОо---Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/81 дугаар тушаалын хавсралт

МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИС,
ТЭДГЭЭРИЙН ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР
НЭВТРҮҮЛЭХЭД ТАВИХ ТУСГАЙ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг улсын
хилээр нэвтрүүлэх, гаалийн хяналт тавих, гаалийн бүрдүүлэлт хийх, хууль бусаар
нэвтрүүлэх явдлыг таслан зогсоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журмын
зорилго оршино.
1.2.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг улсын
хилээр нэвтрүүлэхэд Мансууруулах эмийн тухай 1961 оны НҮБ-ын Конвенци, Сэтгэцэд
нөлөөт бодисуудын тухай 1971 оны НҮБ-ын Конвенци, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
тухай хууль, Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай
хууль, Гаалийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, энэхүү журмыг
мөрдөнө.

139

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Хоёр. Улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тавигдах шаардлага
2.1.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Засгийн
газраас тусгайлан тогтоосон хилийн боомтоор нэвтрүүлнэ.
2.2.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд заасны
дагуу аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, Эрүүл мэндийн яамнаас олгосон
“Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн импорт/экспортын лиценз”-ийг үндэслэн улсын
хилээр нэвтрүүлнэ.
2.3.Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь
мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн импорт, экспортын лицензийн нэг хувийг
Гаалийн ерөнхий газрын гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.
Гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгж лицензийн мэдээллийг харьяа
гаалийн газар, хороо /цаашид “гаалийн байгууллага” гэх /-д хүргүүлнэ.
2.4.Судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт
бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд Засгийн газрын 2003 оны 196
дугаар тогтоолыг мөрдөнө.
Гурав. Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт
3.1.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Гаалийн
тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3 дахь хэсэгт заасан бичиг баримт, экспортлогч,
импортлогч талуудын хооронд байгуулсан гэрээг үндэслэн гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
3.2.Гаалийн байгууллага холбогдох бичиг баримтыг хүлээн авч, лицензэд заасан
мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн нэр, хэлбэр, тун, тоо хэмжээ, /баглаа боодол/
үйлдвэрлэгчийн нэр, хилээр нэвтрүүлэх хугацаа, нэвтрүүлэх хилийн боомт зэргийг гаалийн
мэдүүлэгтэй тохирч байгаа эсэхийг шалгана. Гаалийн байгууллага лицензийн эх хувийг
гаалийн мэдүүлэгтэй хамт хавсаргаж, архивт хадгална.
3.4.Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн лицензийг улсын хилээр
нэвтрүүлэхэд нэг удаа ашиглана.
3.5.Лицензэд заасан мэдээлэл мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн
түүхий эдийг нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын бичиг баримт болон бараатай
зөрсөн тохиолдолд гаалийн болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага
хүлээлгэнэ.
3.6.Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн мэдээг
гаалийн байгууллага тухай бүр Гаалийн ерөнхий газрын гаалийн хяналт шалгалтын
асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.
3.7.Гаалийн хяналт, шалгалт хийхдээ шаардлагатай тохиолдолд хөдөлгөөнт хяналт
болон мансууруулах болон сэтгэцэт нөлөөт бодисыг илрүүлэх тоног төхөөрөмж, техник
хэрэгсэл ашиглах, мөн мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагын төлөөллийг байлцуулан
хийнэ.
Дөрөв. Хориглох зүйл
4.1.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай
хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1, 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8 дахь заалтуудыг мөрдөж
ажиллана.
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Тав. Бусад
5.1.Улсын хилээр нэвтрүүлж байгаа мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис,
тэдгээрийн түүхий эдийг эрх бүхий төрийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл болон
экспортлогч, импортлогч талуудын байгуулсан гэрээнд заасан нэр, төрөл, тоо хэмжээнээс
илүү байвал гаалийн болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
5.2.Энэ журмаар зохицуулаагүй бусад харилцааг Гаалийн тухай хууль болон
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

----оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар
сарын 12-ны өдөр

Дугаар А/82

  

  

Улаанбаатар хот

  

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 55.5 дахь хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.2
дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн Үндсэн маягтыг 1 дүгээр,
Нэмэлт маягтыг 2 дугаар, “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн хавсралт”-ыг 3
дугаар, “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”-ыг 4 дүгээр,
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг шалгах заавар”-ыг 5 дугаар хавсралтын
ёсоор тус тус баталсугай.
2.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн бүрдүүлэлтийн
газар /З.Цэрэндулам/, Статистикийн хэлтэс /Б.Цэрэн/-т үүрэг болгосугай.
3.Шинэчлэгдэн батлагдсан кодыг КАЙС-ийн
Мэдээллийн технологийн төв /Б.Ганзориг/-д даалгасугай.

ангилалтын

санд

оруулахыг

4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2010 оны 573, 2015 оны А/160, ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/237 дугаар тушаалыг
тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
5.Энэ тушаалыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б. АСРАЛТ

/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсныг
тусгав/
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 1 дүгээр сарын 30ны өдрийн 3691 дүгээрт бүртгэсэн.

----оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

               

ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛГИЙН ХАВСРАЛТ

Үндсэн мэдүүлгийн R дугаар _______________________
Үндсэн мэдүүлгийн хэвлэмэл дугаар ____________________
_______ оны____-р сарын_____өдөр
д/д

  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Дүн

Тээврийн
хэрэгслийн
дугаар

ххх ххх ххх

Ангиллын
тоо хэмжээ

Цэвэр

Жин, кг
Бохир

Тээврийн
баримтын
дугаар

ххх ххх ххх

Манифестийн
дугаар

ххх ххх ххх

Бичиг баримт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч__________________
  
Бусад тэмдэглэл
Гүний гаалийн
Хилийн гаалийн
тэмдэглэл
тэмдэглэл
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛГИЙГ
НӨХӨН БИЧИХ ЗААВАР
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг /цаашид “гаалийн мэдүүлэг” гэх/
нь барааг мэдүүлэгчийн сонгосон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд байршуулах, гадаад
худалдааны барааны статистик мэдээлэл гаргах үндсэн баримт болно. Гаалийн мэдүүлэг
нөхөн бичих, бичиг баримтыг мэдээллийн сүлжээгээр илгээхэд гаалийн гадаад холболтын
систем /цаашид CEPS гэх/-ийг ашиглана.
1.2.Гаалийн мэдүүлэг нь дараах 4 хэсгээс бүрдэнэ:
I хэсэг- ерөнхий мэдээлэл (мэдүүлгийн 1-20 болон A хүснэгт);
II хэсэг- бараа, тээврийн хэрэгслийн талаарх мэдээлэл (21-43);
III хэсэг-гаалийн тариф, татварын мэдээлэл (44-51);
IV хэсэг-бичиг баримт, бусад мэдээлэл (52, C, D, E, F, G).
1.3.Гаалийн мэдүүлгийн маягт нь үндсэн болон нэмэлт гэсэн төрөлтэй байна.
Гаалийн мэдүүлэг нь үндсэн нэг, нэмэлт хэд хэдэн мэдүүлгээс бүрдэж болно. Нэмэлт
мэдүүлэг нь үндсэн мэдүүлгийн салшгүй хэсэг байна.
1.4.Гаалийн мэдүүлгийг монгол хэл дээр үйлдэнэ.
1.5.Гаалийн мэдүүлгийг батлагдсан маягтын дагуу нөхөн бичнэ.
1.6.Гаалийн удирдах төв байгууллагаас тогтоосон ажлын цагт багтаан гаалийн
мэдүүлгийг хүлээн авна.
1.7.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн
байгууллагад дараах этгээд мэдүүлнэ:
1.7.1.бараа илгээх, эсхүл хүлээн авах Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж,
байгууллага өөрөө, эсхүл холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу түүний итгэмжлэгдсэн
этгээд;
1.7.2.гаалийн хилээр нэвтрэх зорчигч, бараа хүлээн авах, илгээх хувь хүн;                
1.7.3.энэ зааврын 1.7.1, 1.7.2 дахь заалтад заасан этгээдтэй байгуулсан
гаалийн зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний үндсэн дээр гаалийн зуучлагч;
1.7.4.шаардлагатай тохиолдолд тээвэрлэгч, гаалийн түр агуулахын болон
баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч зэрэг этгээд.
1.8.Гаалийн хилээр нэвтрүүлж байгаа дараах бараанд гаалийн мэдүүлэг нөхөн
бичихгүй:
1.8.1.Гаалийн тухай хуулийн 220.1 дэх хэсэгт заасан дипломат төлөөлөгчийн
газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа;
1.8.2.улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх
журамд заасан маягтаар гаалийн бүрдүүлэлт хийх бараа;
1.8.3.гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт
тавих нийтлэг журамд маягтаар гаалийн бүрдүүлэлт хийхээр заасан бараа.
1.9.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх дараах бараанд зөвхөн үндсэн мэдүүлэг бичнэ:
1.9.1.эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр гаалийн хилээр нэвтрүүлэх ба
раа;                           
1.9.2.автомашин, чиргүүл;
1.9.3.өөрөө явагч машин механизм, дугуйт трактор.
1.10.Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, хий, уур, ус гэх мэт тусгай хоолой, шугамаар
тээвэрлэгдэх барааны тоо хэмжээг нь нарийвчлан хянах баталгаат тоолуурын үндсэн дээр
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холбогдох бичиг баримтуудыг үндэслэн сард нэгээс доошгүй удаа мэдүүлнэ.
1.11.Гаалийн баталгаат бүсэд байршуулсан барааг өөр гаалийн баталгаат бүсэд
шилжүүлэхэд тухайн барааг хадгалж буй гаалийн баталгаат бүсэд хяналт тавьж байгаа
гаалийн байгууллагад мэдүүлнэ.
1.12.Нэг ачилтаар ирсэн боловч өөр өөр баталгаат бүсэд орох бараанд тусад нь
мэдүүлэг бичнэ.
1.13.Татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан барааг барааны нэр, марк,
зориулалт, барааны ангиллын кодоор нэгтгэж мэдүүлнэ.
1.14.Тээврийн бичиг баримтад заасан хүрэх өртөөнд буух барааг тухайн
өртөөг харьяалах гаалийн байгууллагад мэдүүлнэ.
1.15.Энэ зааврын 1.14 дэх хэсэгт заасан гаалийн байгууллагыг солих шаардлагатай
бол гаалийн удирдах төв байгууллагаас зөвшөөрөл авна.       
1.16.Гаалийн бүрдүүлэлтийн нэг горимд байрших нэг ачилтын бараанд гаалийн
нэг мэдүүлэг бичнэ. Нэг ачилт гэдэгт нэг илгээгчээс нэг хүлээн авагчид очих, нэг өдөр
ачигдсан, тээврийн нэг бичиг баримттай барааг ойлгоно.
1.17.Нэмэлт мэдүүлэгт бичигдэх барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн горим болон
горимын код нь үндсэн мэдүүлэгт бичигдсэн барааны горим болон горимын кодтой ижил
байна. Горим өөр бол тусад нь мэдүүлэг бичнэ.
1.18.Нэг илгээгчээс нэг хүлээн авагчид илгээсэн тус тусдаа тээврийн бичиг баримт
бүхий барааны оноосон нэр, ангиллын код, гарал үүсэл нь ижил бөгөөд нэг өдөр хүлээн
авч байгаа, эсхүл нэг өдөр илгээж байгаа тохиолдолд нэг ачилт гэж үзэж, багцалж гаалийн
нэг мэдүүлгээр бүрдүүлэлт хийж болно.
Багцалж мэдүүлэх тохиолдолд энэ тушаалын гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан
гаалийн мэдүүлгийн хавсралтыг бичнэ. Энэ хавсралт нь гаалийн мэдүүлгийн салшгүй
хэсэг бөгөөд үндсэн мэдүүлгийн дугаартай ижил дугаартай байна.
1.19.Нэг тээврийн хэрэгсэлд иж бүрдлээр нь тээвэрлэх боломжгүйгээс эд анги,
бүрдэл хэсгээр нь салгаж тээвэрлэсэн боловч технологийн горимын шаардлагын дагуу иж
бүрдэл болж ашиглагдах тоног төхөөрөмж, машин механизмыг нэг ачилтад хамааруулж
болно.
1.20.Энэ зааврын 1.19 дэх хэсэгт заасан барааг гаалийн хууль тогтоомж, журамд
заасан хугацааг баримтлан, угсрах, иж бүрдэл болгох ажлыг гаалийн хяналтын бүс,
тээврийн байгууллага, бараа эзэмшигчийн мэдлийн байр, агуулахад гүйцэтгэхийг
зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд хамгийн сүүлийн ачилт ирсний дараа нэг мэдүүлэг бичих
бөгөөд бүрдэлд хамаарахгүй бараанд тусад нь гаалийн мэдүүлэг бичнэ.
1.21.Нэг тээврийн хэрэгсэлд олон нэр төрлийн бараа ачигдсан тохиолдолд
мэдүүлэгчийн хүсэлтээр тухайн ачилтад байгаа, БТКУС-ийн нэг зүйлд хамрагдах барааг
өндөр тарифтай нэг бараагаар нь төлөөлүүлэн мэдүүлж болно. Энэ тохиолдолд бусад
барааны нэр, тоо хэмжээ, үнийг тусгасан баримтыг гаалийн мэдүүлэгт хавсаргана.
1.22.Мэдүүлгийн огноог араб тоогоор он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар тэмдэглэнэ.
1.23.Гаалийн мэдүүлэгт бичигдсэн мэдээлэл нь гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын
агуулгад нийцсэн, бүрдүүлэлтэд шаардагдах бичиг баримтын мэдээлэлтэй тохирсон
байна.
1.24.Мэдүүлэгч
мэдүүлгийн
маягтын
хүснэгтүүдийг
бараа
мэдүүлэхэд
шаардагдах бичиг баримтыг үндэслэн бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бичиж, бичиг баримтыг
гаалийн байгууллагад шилжүүлнэ. Мэдүүлэгч шаардлагатай бичиг баримтыг гаалийн
байгууллагаас тогтоосон ажлын цагт гаргаж өгнө.
1.25. Мэдүүлэгч барааг мэдээллийн сүлжээгээр мэдүүлж, Гаалийн тухай хуулийн
60.3.1-60.3.5 дахь заалт, 75.1 дэх хэсэгт заасан бичиг баримтыг гаалийн байгууллагаас
тогтоосон хугацаанд мэдээллийн сүлжээгээр ирүүлж болно.
1.26.Мэдүүлэгч нь гаалийн бүрдүүлэлтийн тухайн горимд шаардагдах бичиг
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баримтыг үндэслэн гаалийн үнийг тодорхойлж, гаалийн байгууллагад мэдүүлнэ.
1.27.Мэдүүлэгч гаалийн үнийг тодорхойлсон бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад
гаргаж өгнө.
1.28.Гаалийн удирдах төв байгууллагын холбогдох нэгж нь энэ зааврын 3, 4
дүгээр хавсралтад заасан (*) тэмдэглэгээтэй кодыг шаардлагатай тохиолдолд програмд
идэвхжүүлж, гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд ашиглаж болно.   
1.29.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтаар
илэрсэн зөрчилд холбогдох барааг шалгалтын актыг үндэслэн гаальд мэдүүлнэ.
1.30.Гаалийн удирдах төв байгууллагын гаалийн зөрчлийн асуудал хариуцсан
зохион байгуулалтын нэгжийн улсын байцаагчийн илрүүлсэн зөрчилд холбогдох барааны
мэдүүлэг нөхөн бичихдээ энэ зааврын 12 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хэлцлийн код”оос “370”, татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан гадаадын болон монголын барааны
гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичихэд “390”, “391” кодыг сонгоно.
1.31.Мэдүүлэгч нөхөн бичсэн мэдүүлгийг гаалийн байгууллагад ажлын 5 хүртэлх
хоногийн хугацаанд сүлжээгээр илгээнэ.
1.32.Энэ зааврын 1.31 дэх хэсэгт заасан хугацаанд мэдүүлгийн бичлэгийг
мэдүүлгийн програмаас илгээгээгүй бол бичлэг устгагдана.

Хоёр. Гаалийн мэдүүлгийн маягтыг нөхөн бичих
Хүснэгт

Хүснэгтийн
Нэр

1

Бүрдүүлэлтийн
горим

2

Илгээгч/
экспортлогч
Рег№
Утас№

3

Нэмэлт №

Тайлбар
Нэгдүгээр хүснэгтийн арын хэсэгт бүрдүүлэлтийн горимын кодыг бичих бөгөөд
хүснэгтийн эхний хэсэгт тухайн барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлж байгаа
ялгаанаас хамааран:
-гаалийн хилээр оруулах барааг – “ОР”
-гаалийн хилээр гаргах барааг – “ГА”
-барааг шилжүүлэн ачих бол – “ШИ”
-барааг устгахад – “УС”
-барааг хүлээн авахаас татгалзах – “ТА”
гэсэн 2 үсэгт тэмдэглэгээ мэдүүлгийн програмаас бичигдэнэ.
Гаалийн баталгаат бүсүүдээс 401, 402, 403, 507 горимын кодоор гаалийн
бүрдүүлэлт хийхэд горим тус бүрийн ард “1” гэсэн тоог бичнэ.
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар "507"-г нэмсэн/
Үндсэн мэдүүлэгт барааг илгээгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэр,
хаяг, утас, регистр аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний бүртгэлийн дугаарыг бүрэн
гүйцэд бичнэ.
ААН-ийн нэрийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээр бичиж баталгаажуулсаны
дагуу бичнэ.
Импортын барааг илгээгч, экспортын барааг хүлээн авагч гадаадын ААН,
байгууллага, иргэний нэр, хаягийг кирилл үсгэнд хөрвүүлэх шаардлагагүй
бөгөөд, эхний үсгийг томоор бусад үсгийг жижгээр бичнэ.
Тухайн мэдүүлгийн хуудасны дарааллын дугаарыг эхний хэсэгт, нийт бичсэн
мэдүүлгийн хуудас (нэмэлт мэдүүлгийн хамт)-ны тоог дараагийн хэсэгт бичнэ.
Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцлан мэдүүлж байгаа тохиолдолд гуравдугаар
хүснэгтийн арын хэсэгт “Б” тэмдэглэгээ мэдүүлгийн програмаас бичигдэнэ.
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Хүлээн авагч/
импортлогч
Рег№
Утас№

5
6
7
8
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Санхүүгийн
хувьд хариуцагч
байгууллага
Бүгд нэр төрөл
Бараа нийлүүлэх
нөхцөл
Хэлцэл

9

Мэдүүлэгч
байгууллага,
Рег№
мэдүүлэгч
Утас

10

Илгээгч улсын
код, нэр

Бараа хүлээн авагч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэр, хаяг, утас,
регистрийн дугаар, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний бүртгэлийн дугаарыг бүрэн
гүйцэд бичнэ.
ААН-ийн нэрийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээр бичиж баталгаажуулсаны
дагуу бичнэ.
Импортын барааг илгээгч, экспортын барааг хүлээн авагч гадаадын ААН,
байгууллага, иргэний нэр, хаягийг кирилл үсгэнд хөрвүүлэх шаардлагагүй ба,
эхний үсгийг томоор бусад үсгийг жижгээр бичнэ.
Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 314 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд
татваргүй барааны дэлгүүрээр тухайн сард үйлчлүүлсэн дипломат эрх ямба
дархан эрх эдлэх байгууллага, албан тушаалтан, зорчигчийн тоог бичнэ.
Тухайлбал:
Гаалийн нутаг дэвсгэрийн гүнд байрлах дэлгүүрт борлуулсан барааг мэдүүлж
байгаа бол дипломат эрх ямба, дархан эрх эдлэх албан тушаалтан-20,
Хилийн боомтод байрлах дэлгүүрт борлуулсан барааг мэдүүлж байгаа бол
зорчигч -10 гэх мэт
Гадаад худалдааны төлбөр тооцоо хийсэн банкны нэр, дансны дугаар бичнэ.
Нэг ачилтад хамрагдах барааны нэр төрлийн тоо.  
Эхний хэсэгт Инкотермсийн нэр томьёог, дараагийн хэсэгт бараа нийлүүлэх
газар, боомтын нэрийг хэлцэлд зааснаар бичнэ.
Хэлцлийн төрлийн кодыг бичнэ. Хэлцлийн төрлийн кодыг бүрдүүлэлтийн
горим болон гарал үүслийн улстай уялдуулан сонгож бичнэ.
Тухайлбал:
-реэкспорт – өмнө нь импортод бүртгэгдэж байсан гадаадын барааны экспорт.
Үүнд:гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байсан гадаадын бараа (гаалийн
нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа гадаадын бараа гаалийн тухай хуулийн
дагуу монголын бараанд хамаарах ч, гарал үүсэл нь гадаадын бараа тул
гадаад худалдааны барааны статистикийг эрхлэн гаргах аргачлалын дагуу
реэкспортод тооцогдоно), гаалийн баталгаат бүсэд байршуулсан гадаадын
бараа, гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулалт хийгдсэн гадаадын барааг
буцаан гаргах хамаарна. Реэкспортын барааны гарал үүслийн улс нь гадаад
улс байна.
-реимпорт – өмнө нь экспортод бүртгэгдсэн монголын барааны импорт. Үүнд:
хилийн чанадад бүрмөсөн гаргасан монголын бараа (хилийн чанадад бүрмөсөн
гаргасан монголын бараа гарал үүслийн хувьд монголын бараа хэвээр байгаа
тохиолдолд статистикийн хувьд реимпортод хамаарна) болон боловсруулах
горимд байршуулж, хилийн чанадад гаргасан монголын барааг буцаан оруулах
хамаарна. Реимпортын барааны гарал үүслийн улс нь зөвхөн монгол байна.
-боловсруулалтын бараа – Бараанд боловсруулалт хийсний дараа барааны
гарал үүслийн улс нь өөрчлөгдсөн бол “боловсруулалтын бараа” хэлцлийн код
сонгох ба гарал үүслийн улс нь хэвээрээ бол барааны урсгалаас хамааран
реэкспорт, реимпортын аль нэгийг сонгоно.
Барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлж буй зуучлагч байгууллагын нэр, хаяг,
утас, регистрийн дугаарыг бичнэ. Хүснэгтийн доод хэсэгт гаалийн бүртгэгдсэн
мэргэжилтний үнэмлэхийн дугаар системээс бичигдэж, хүснэгтэн дэх мэдээлэл
баталгаажигдана.
Гаалийн зуучлагчаар дамжуулаагүй тохиолдолд барааг гаалийн байгууллагад
мэдүүлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, утас, регистрийн
дугаарыг бичнэ.
Энэ тохиолдолд хүлээн авагч нь мэдүүлэгч өөрөө байх ба хүснэгтийн доод
хэсэгт мэдүүлэг нөхөн бичсэн тухайн байгууллагын ажилтны бүртгэлийн
дугаар системээс бичигдэж, хүснэгтэн дэх мэдээлэл баталгаажигдана.
Тээврийн бичиг баримтад бичигдсэн, барааг илгээх улсын код, нэрийг бичнэ.
Холимог тээвэр болон хэд хэдэн тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн тохиолдолд
эхний тээврийн бичиг баримтад бичигдсэн илгээх улсын код, нэрийг бичнэ.
Гаалийн баталгаат бүс, гаалийн чөлөөт бүсийн хооронд бараа шилжүүлж
байгаа тохиолдолд илгээгч улс нь барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх үед
гаальд мэдүүлсэн илгээгч улс байна.
Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 314 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд
илгээгч улс нь Монгол улс байна.
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Бараа нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан гадаад гэрээлэгчийн харьяалагдах
улсын код, нэрийг бичнэ.
Гаалийн баталгаат бүс, гаалийн чөлөөт бүсийн хооронд бараа шилжүүлж
байгаа тохиолдолд гэрээлэгч улс нь барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх үед
гаальд мэдүүлсэн гэрээлэгч улс байна.
Тээврийн бичиг баримтад бичигдсэн, барааг хүлээн авч байгаа улсын код,
нэрийг бичнэ.
Гаалийн баталгаат бүс, гаалийн чөлөөт бүсийн хооронд бараа шилжүүлж
байгаа тохиолдолд хүлээн авагч улс нь барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх үед
гаальд мэдүүлсэн хүлээн авагч улс байна.
Хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламж, засгийн газрын болон засгийн газрын
бус зээлийн барааг олгож байгаа улс, олон улсын байгууллагын код, нэрийг
бичнэ.
Эхний хэсэгт бараа илгээх үеийн тээврийн хэрэгслийн харьяалагдах улсын
код, дунд хэсэгт тээврийн төрлийн код, сүүлийн хэсэгт тээврийн хэрэгслийн
дугаарыг тус тус бичнэ.
Холимог тээврээр болон хэд хэдэн тээврийн хэрэгсэл дамжин тээвэрлэсэн
тохиолдолд 14, 15 дугаар хүснэгтийн үзүүлэлтүүд өөр өөр байна.
Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд эхний хэсэгт барааг
илгээх үеийн тээврийн хэрэгслийн харьяалагдах улсын код, дунд хэсэгт
тээврийн төрлийн код, дараагийн хэсэгт тээврийн хэрэгслийн нийт тоог тус тус
бичнэ. Тээврийн хэрэгсэл бүрийн дугаарыг гаалийн мэдүүлгийн хавсралтад
бичнэ.
Эхний хэсэгт Монгол улсын хилээр бараа нэвтрүүлэх үеийн тээврийн
хэрэгслийн харьяалагдах улсын код, дунд хэсэгт тээврийн төрлийн код,
сүүлийн хэсэгт тээврийн хэрэгслийн дугаарыг тус тус бичнэ.
Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд эхний хэсэгт Монгол
улсын хилээр бараа нэвтрүүлэх үеийн тээврийн хэрэгслийн харьяалагдах
улсын код, дунд хэсэгт тээврийн төрлийн код, дараагийн хэсэгт тээврийн
хэрэгслийн нийт тоог тус тус бичнэ.
Тээврийн хэрэгсэл бүрийн дугаарыг гаалийн мэдүүлгийн хавсралтад бичнэ.
Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 314 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд “00”
тэмдэглэгээг бичнэ.
Бараа чингэлэгт ачигдсан бол чингэлгийн үсгэн тэмдэглэгээ болон дугаарыг,
чингэлэгт ачигдаагүй бол “00” тэмдэглэгээг бичнэ.
Барааг ачих, буулгах аймаг, хот, газар, өртөөний кодыг эхний хэсэгт, нэрийг
дараагийн хэсэгт бичнэ.
Гаалийн хилээр оруулах барааны хувьд хилээр тээвэрлэж оруулсан тээврийн
хэрэгслээс барааг буулгасан газрын кодыг, гаалийн хилээр гаргах барааны
хувьд гаалийн хилээр гаргах тээврийн хэрэгсэлд барааг ачсан газрын кодыг
бичнэ.
Барааг гаальд мэдүүлэх үед тухайн бараа байрлаж буй гаалийн хяналтын
бүсийн код эсхүл гаалийн баталгаат бүс, чөлөөт бүсийн кодыг эхний хэсэгт,
нэрийг дараагийн хэсэгт бичнэ. Хяналтын бүсгүй газар, өртөөнд хяналт
шалгалт хийх бол өртөөний код, нэрийг бичиж болно.
Эхний хэсэгт хэлцлийн дагуу төлбөр хийсэн валютын код, дараагийн хэсэгт
тухайн валютаар илэрхийлэгдсэн нийт үнийн дүн буюу тухайн ачилтад
хамрагдах бүх барааны нийт үнийн дүнг бичнэ.
Хэрвээ хэлцэлээр барааны төлбөр олон төрлийн валютаар хийгдсэн бол
хамгийн их үнийн дүнтэй валютаар бусдыг нь илэрхийлж бичнэ.
Хэлцэл нь төгрөгт хөрвөдөггүй валютаар хийгдсэн бол тухайн валютыг
ам.долларт хөрвүүлэн бичнэ. Энэ тохиолдолд барааны үнийн нэхэмжлэх дээр
өөр валютад хөрвүүлсэн тухай болон ханшийн талаар тэмдэглэл хийнэ.
Гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа, 19
дүгээр хүснэгтэд бичигдсэн валютын төгрөгтэй харьцах ханшийг бичнэ.
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Барааны нэр, төрлийг хэлцэлд зааснаар тодорхой бичнэ.
Энэ хүснэгтэд барааны онцлог шинж, савлагаа, агууламж, зориулалт гэх мэт
тухайн барааг тодорхойлох үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй бичнэ.
Мэдүүлгийн програм дахь барааны нэр хэсгийн 5 талбарт мэдээллийг дараах
дарааллаар оруулна:
-“Барааны нэр” талбарт барааны ерөнхий нэрийг бичиж таслал тавин,
тухайн барааг тодотгосон онцлог шинжийг бичнэ. Тухайлбал: Тамхи, янжуур,
шүүлтүүртэй.
-“Марк” талбарт барааны нэр, стандартыг бичнэ. Барааны нэрийг хэлцэлд
туссан байдлаар нь бичих бөгөөд гадаад нэрийг кирилл үсгэнд хөрвүүлэхгүй.
Эхний үсгийг томоор бусад үсгийг жижгээр бичнэ.
Тухайлбал: Esse
Стандартын үсгэн тэмдэглэгээг том үсгээр бичнэ.
-“Зориулалт" талбарт барааны агууламж, онцлог шинж, чанарын тодорхойлолт,
савлагааг бичнэ. Тухайлбал: 1хайрцаг*50блок*10ж/х*20ш, бохь 20мг, ник 1.6мг
-“Үйлдвэрлэгч” талбарт тухайн барааг үйлдвэрлэсэн компанийн нэрийг бичнэ.
Жишээ нь: суудлын автомашины хувьд Toyota; Nissan гэх мэт; телевизор Sony,
LG гэх мэт бичнэ.
-“Үйлдвэрлэсэн он” талбарт тухайн барааг үйлдвэрлэсэн оныг бичнэ.
         Гаалийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад заасан тээврийн
хэрэгсэл болон БТКУС-ийн зүйл 84.29-д хамаарах хүнд машин механизмын
хувьд мэдүүлгийн програмын барааны бичиглэлийн талбарт мэдээллийг
дараах байдлаар бичнэ:
-“Оноосон нэр” талбарт тээврийн хэрэгслийн төрөл, тээврийн хэрэгслийн нэр,
кузовын төрлийг сонгоно.
Жишээ нь:
тээврийн хэрэгслийн төрөл: суудлын , ачааны г.м
тээврийн хэрэгслийн нэр: Toyota, Nissan г.м.
модель: Rav4 г.м.
кузовын төрөл: ACA36W г.м.
-“Марк артикул” талбарт арлын дугаарыг бичиж, хөдөлгүүрийн цилиндрийн
багтаамж /1800сс/-ийг, кропны төрөл /transmission:автомат, механик г. м./,
хөтлөгчийн төрөл /drivetrain: AWD, 4WD г. м./-ийг сонгоно.
-“Үйлдвэрлэсэн компани” талбарт тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн нэр /
Toyota, Nissan г. м./, хөдөлгүүрийн төрөл /бензин, дизель г. м./ -ийг сонгоно.
-“Үйлдвэрлэсэн он” гэсэн талбарт тухайн тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэсэн
он, сарын хооронд цэг тавьж, бичнэ. /жишээ нь: хххх.хх буюу 2014.05 г.м./;
-“Зориулалт” талбарт автомашины гүйлтийг км-ээр илэрхийлэн бичиж, гадна
өнгийг сонгоно;
-Бусад мэдээлэл талбарт тухайн тээврийн хэрэгслийн үнэд нөлөөлөх
үзүүлэлтийг бичнэ.
- Жишээ нь: Автобусны суудлын тоо болон зорчигчийн багтаамж, автокраны
сумны урт, даац, ачааны автомашины даац, бүх жин, хүчин чадал, зориулалт
г.м
-“Лавлах сан”-д тээврийн хэрэгслийн нэр /make/, модель, кузовын төрөл,
хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж, кропны төрөл /transmission/, хөтлөгчийн
төрөл /drivetrain/, хөдөлгүүрийн төрөл /engine type/, үйлдвэрлэсэн он, гүйлт,
гадна өнгө зэрэг үзүүлэлтийг олон улсын худалдаанд хэрэглэгддэг нийтлэг
бичиглэлээр тусгана.
-“Лавлах сан”-д тээврийн хэрэгслийн бичиглэлийг шинээр үүсгэх асуудлыг
тухай бүр гаалийн удирдах төв байгууллагын холбогдох нэгжид илгээж  
шийдвэрлүүлнэ.
Эхний хэсэгт тухайн барааны дарааллын дугаар, дараагийн хэсэгт барааны
нийт нэр төрлийн тоог бичнэ.
Барааны ангиллын кодыг Уялдуулсан системийн дагуу 8 оронгийн түвшинд
бичнэ.
Барааны гарал үүслийн улсын код, нэрийг бичнэ.
Хэлцэлд заасан хэмжих нэгжийг эхний хэсэгт, тоо хэмжээг дараагийн хэсэгт
бичнэ.
Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт
хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны нийт тоо хэмжээг бичнэ.
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Уялдуулсан системийн хэмжих нэгжийг эхний хэсэгт, тоо хэмжээг дараагийн
хэсэгт бичнэ.
Ангиллын хэмжих нэгж хэлцлийнхээс өөр байгаа тохиолдолд ангиллын тоо
хэмжээг тооцож гаргахдаа хэлцлийн хэмжих нэгжийн тоон утгыг ангиллын
хэмжих нэгжээр илэрхийлж, хэлцлийн тоо хэмжээгээр үржүүлнэ.
Жишээ 1: Хэлцэлд 500 хайрцаг шар айраг (24ш*0.33л) гэж тусгагджээ.
Ангиллын дагуу шар айрагны хэмжих нэгж “литр” байдаг. “Хайрцаг” гэсэн
хэлцлийн хэмжих нэгжийг ангиллын хэмжих нэгж “литр”-ээр илэрхийлбэл:
       1 хайрцаг = 24ш*0.33л=7.92л болно.
Тэгвэл ангиллын тоо хэмжээ нь:
       7,92*500=3960л болно.
Жишээ 2: Хэлцэлд 30 хайрцаг янжуур тамхи (50блок*20ж/хайрцаг*20ш) гэж
үзвэл,
БТКУС -ын дагуу ангиллын хэмжих нэгж нь мян.ш байна.
       1 хайрцаг= 50*10*20 = 10000ш
Ангиллын хэмжих нэгж нь:
       10000*30=300000ш буюу 300мян.ш болно.
Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт
хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны нийт тоо хэмжээг бичнэ.
Эхний хэсэгт тухайн барааны баглаа боодлын код, дараагийн хэсэгт тоо
ширхэгийг бичнэ.
Баглаа боодлын код 01, 02 /задгай/ байх тохиолдолд арын хэсэгт “00” гэж
бичнэ.
Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт
хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны баглаа боодлын нийт
тоог бичнэ.
Барааны бохир жинг кг-аар илэрхийлнэ. Хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлтийн
зориулалттай баглаа боодлын жин нь бохир жинд орно.
Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт
хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны нийт бохир жинг бичнэ.
Уялдуулсан системийн хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдсэн суурь нэгж үнийг
бичнэ.
Хэлцэлд өөр хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдсэн бол хэлцэл, эсхүл үнийн
нэхэмжлэх дэх тухайн барааны нийт үнийн дүнг 26 дугаар хүснэгтийн ангиллын
тоо хэмжээнд хувааж ангиллын хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдсэн суурь нэгж
үнийг гаргана.
Суурь нэгж үнэ нь хэлцэлд заагдсан /19 дүгээр хүснэгтэн дэх/ валютаар
илэрхийлэгдэнэ.
Жишээ 1:
Барааны нэр

Хэмжих нэгж

тоо

нэгж
үнэ
12$

Нийт
үнэ
6000$

Шар айраг

Хайрцаг
/24ш*0.33л/

500

Хэмжих
нэгж
Хайрцаг
(50*10*20)

тоо

Нэгж үнэ

Нийт үнэ

30

250$

7500$

26-р хүснэгтийн жишээнд бодсоноор ангиллын тоо хэмжээ нь: 3960 л бол
Суурь нэгж үнэ нь: 6000$/3960=1.52$ /1л шар айрагны үнэ/ болно.
Жишээ 2:
Барааны
нэр
янжуур тамхи
Kent

26-р хүснэгтийн жишээ 2-д бодсоноор ангиллын тоо хэмжээ нь: 300 мян.ш бол
Суурь нэгж үнэ нь: 7500$/300=25$ /1мян.ш янжуур тамхины үнэ/ болно.
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Хасагдах зардал
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Нэгжид ногдох
зардал

36

Гаалийн нэгж үнэ

Бараа импортлоход Монгол улсын хилийн боомт хүртэл, экспортлоход улсын
хил хүртэл тээвэрлэх, ачих буулгах, шилжүүлэн ачихад гарах зардлын тухайн
бараанд ногдох дүнг бичнэ.
Тайлбар: Мэдүүлгийн 30 дугаар хүснэгтэд хэлцлийн үнэ дээр нэмэгдэж
тооцогдох тээврийн зардлыг тухайн барааны нийт хэмжээнд ногдох хэсгийг
хуваарилж тавих бөгөөд эдгээр зардлууд нь 7 дугаар хүснэгтэд бичигдсэн
бараа нийлүүлэх нөхцөлөөс хамааран хэлцлийн үнэд шингээгүй, нэмэгдвэл
зохих зардал байна. Нэмэгдвэл зохих тээврийн зардал нь 29 дүгээр хүснэгтэд
тавигдах суурь нэгж үнэтэй ижил валютаар илэрхийлэгдсэн байх ёстой бөгөөд
хэрэв өөр валютаар байвал хөрвүүлнэ.   
Нэг ачилтаар хэд хэдэн төрлийн барааг улсын хилээр оруулж ирсэн тохиолдолд
хэлцлийн үнэ дээр нэмэгдэх зардлыг бараа болгонд хуваарилахдаа нийт
ачилтын цэвэр жинд тухайн барааны ногдох жинг харьцуулах бөгөөд ийнхүү
жинг харьцуулан зардлыг хуваарилах боломжгүй бол эзлэхүүн, эсхүл үнийн
дүнг харгалзан зардлыг хуваарилж болно.
Худалдаж авсан чингэлгээр бараа тээвэрлэсэн нөхцөлд чингэлэгт тээврийн
зардлыг хуваарилж тооцохгүй.
Энэ хүснэгтийг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн IV, V бүлэгт
нийцүүлэн нөхөн бичнэ.
Бараа импортлоход Монгол улсын хилийн боомт хүртэл, экспортлоход улсын
хил хүртэл гарах даатгалын хураамжийн дүнг бичнэ.
31 дүгээр хүснэгтэд 7 дугаар хүснэгтэд бичигдсэн бараа нийлүүлэх нөхцөлөөс
хамааран хэлцлийн үнэд шингээгүй даатгалын зардлыг бичнэ. Нэмэгдвэл зохих
даатгалын зардлыг 29 дүгээр хүснэгтийн суурь нэгж үнэтэй ижил валютаар
илэрхийлнэ. Өөр валютаар байвал хөрвүүлэн тооцно. Тухайн бараанд ногдох
даатгалын зардлыг тооцохдоо нийт үнийн дүнд эзлэх хувиар бодно.
Хэлцлийн үнэд нэмэгдвэл зохих тээвэрлэлт, даатгалын зардлаас бусад,
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн IV, V бүлэгт заасан бусад
нэмэгдэх зардлын дүнг бичнэ.
Нэмэгдэх зардал нь 29 дүгээр хүснэгтэд тавигдах суурь нэгж үнэтэй ижил
валютаар илэрхийлэгдсэн байх ёстой бөгөөд хэрэв өөр валютаар байвал
хөрвүүлнэ.   
Тухайн бараанд ногдох зардлуудыг тооцохдоо нийт цэвэр жинд эзлэх хувиар
бодно.
Барааны цэвэр жинг кг-аар илэрхийлнэ.
Бараатай хамт хэрэглэгчид очих буюу жижиглэн худалдаагаар хамт
борлуулагдах баглаа боодлын жинг цэвэр жинд оруулж тооцно.
Уялдуулсан системийн 2844, 2845 дугаар зүйлд хамаарах барааны цэвэр
жинг эрх бүхий байгууллага /Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба/-аар
тодорхойлуулна.
Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд тухайн мэдүүлэгт
хамрагдах бүх тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан барааны нийт цэвэр жинг бичнэ.
7 дугаар хүснэгтээс хамаарч импортын барааны хэлцлийн үнээс хасагдвал
зохих Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 10.4 дэх хэсэгт заасан
зардлуудын нийлбэрийг, экспортын барааны гаалийн үнээс хасагдвал зохих
Монгол улсын хилийн гадна гарах зардлын дүнг бичнэ.
Мэдүүлгийн 34 дүгээр хүснэгтэд хэлцлийн үнээс хасагдах зардлыг 7 дугаар
хүснэгтэд бичигдсэн бараа нийлүүлэх нөхцөлөөс хамааран хэлцлийн үнэд
шингэсэн тохиолдолд бичнэ. Хасагдах зардал нь 29 дүгээр хүснэгтэд тавигдах
суурь нэгж үнэтэй ижил валютаар илэрхийлэгдсэн байх бөгөөд хэрэв өөр
валютаар байвал хөрвүүлнэ.   
Нэг ачилтаар хэд хэдэн төрлийн барааг улсын хилээр оруулж ирсэн тохиолдолд
хэлцлийн үнээс хасвал зохих зардлыг бараа болгонд хуваарилахдаа нийт
ачилтын цэвэр жинд тухайн барааны ногдох жинг харьцуулах бөгөөд ийнхүү
жинг харьцуулан зардлыг хуваарилах боломжгүй бол эзлэхүүн, эсхүл үнийн
дүнг харгалзан зардлыг хуваарилж болно.
30, 31, 32 дугаар хүснэгтүүдийн дүнг нэмж, түүнээс 34 дүгээр хүснэгтийн дүнг
хасч, гарсан дүнг 26 дугаар хүснэгтийн ангиллын тоо хэмжээнд хувааж нэгжид
ногдох зардлыг тооцно.
29, 35 дугаар хүснэгтүүдийн нийлбэрийг бичнэ. Энэ нь 19 дүгээр хүснэгтэд
бичигдсэн валюттай адил валютаар илэрхийлэгдэнэ.
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36 дугаар хүснэгтэд тавигдах гаалийн нэгж үнийг ам.долларт хөрвүүлж бичнэ.
19 дүгээр хүснэгтийн валют нь ам.доллар бол 36, 37 дугаар хүснэгтүүдийн дүн
ижил байна.
Гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн тодорхойлсон аргаас татгалзаж,
бусад аргаар гаалийн үнийг тодорхойлсон бол үнэлгээний аргын кодыг бичнэ.
Мэдүүлэгчийн тодорхойлсон гаалийн үнээс татгалзах болсон шалтгааныг
кодоос сонгож тэмдэглэнэ.

Гаалийн байгууллага гаалийн үнийг тодорхойлоход харьцуулан ашиглаж
буй гаалийн мэдүүлгийн дугаар, олон улсын худалдааны мэдээлэл, бичиг
баримтын нэр, дугаарыг бичнэ.
ГТГТХ-ийн 11-р зүйл, 12-р зүйл болон 15.2.1 дэх заалтын дагуу гаалийн үнийг
тодорхойлж байгаа тохиолдолд импортын барааны хэлцлийн үнийн аргаар
үнэлэгдэж үнийн мэдээллийн баазад орсон мэдүүлгийн дугаарыг сонгоно.
ГТГТХ-ийн 15.2.2.2, 15.2.2.5, 15.2.2.6 дахь заалтын дагуу гаалийн үнийг
тодорхойлж байгаа тохиолдолд дараах дарааллын дагуу харьцуулсан
баримтын мэдээллийг оруулна.
Жишээ: ГТГТХ-15.2.2.5-03-ҮС1-1355. /Хуулийн заалт, тухайн гаалийн
байгууллагын код, үнийн судалгааны товчилсон нэр, дугаар, тухайн судалгаа,
мэдээлэл дэх тухайн барааны үнийн мэдээлэл бичигдсэн мөрийн дугаар/
ГТГТХ-ийн 15.2.2.1, 15.2.2.3, 15.2.2.4 дэх заалтын дагуу гаалийн үнийг
тодорхойлж байгаа тохиолдолд дараах дарааллын дагуу харьцуулсан
баримтын мэдээллийг оруулна. Жишээ: ГТГТХ-15.2.2.4-02-www.j-ucar.com2010.06.18 /Хуулийн заалт, тухайн гаалийн байгууллагын код, эх сурвалжийн
нэр, тухайн эх сурвалжаас үнийн мэдээллийг авсан огноо/   
Сонгосон нэгж үнэ Мэдүүлэгчийн тодорхойлсон аргаас бусад аргаар гаалийн үнийг тодорхойлоход
сонгон авсан харьцуулах баримтын гаалийн нэгж үнийг бичнэ.
Залруулга
Сонгон авсан нэгж үнэд нэмэгдэх залруулгыг (+) тэмдэгтэй, хасагдах
залруулгыг (-) тэмдэгтэй тоогоор тус тус бичнэ.
Тайлбар: Тээврийн төрөл, тээвэрлэх зайн ялгаа, тоо хэмжээ, худалдааны
түвшин /үйлдвэрээс, бөөний, жижиглэнгийн г.м/ зэргээс хамаарч нэгж үнэд
залруулга хийж болно.
Гаалийн нэгж үнэ Гаалийн байгууллагын тодорхойлсон барааны нэгж үнэ буюу 41 дүгээр
хүснэгтийн дүн дээр 42 дугаар хүснэгтийн залруулгыг хийж ((+)тэмдэгтэй тоог
нэмж, (-) тэмдэгтэй тоог хасч) гарсан дүнг бичнэ.
Квот
Эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон барааны тоо хэмжээг эхний хэсэгт, тухайн
ачилтын дараах үлдэгдэл тоо хэмжээг дараагийн хэсэгт бичнэ.
Статистик дүн
Гаалийн үнийг гаалийн байгууллага зөвшөөрсөн бол 37, зөвшөөрөөгүй бол
гаалийн байгууллагын тодорхойлсон 43 дугаар хүснэгтийн гаалийн нэгж үнийг
26 дугаар хүснэгтийн ангиллын тоо хэмжээгээр үржүүлж статистик дүнг тооцно.
Статистик нийт
Үндсэн болон нэмэлт мэдүүлгийн 45 дугаар хүснэгтүүдийн нийлбэр дүнг бичнэ.
дүн
Тодотгох тоо хэмжээгээр барааны тоо хэмжээнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд
статистик дүн өөрчлөгдөж системээс бодогдоно.
Өмнөх горимын
Өмнөх мэдүүлгийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодыг бичнэ.
код
Гаалийн
Гаалийн баталгаат бүс, чөлөөт бүсийн кодыг бичнэ.
баталгаат бүсийн
код
Татвар тооцооны Суурь үнэлгээний баганад гаалийн болон бусад татварыг тооцох төгрөгөөр
тэмдэглэгээ
илэрхийлэгдэх дүнг тавина.
Гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамжийн нийт дүнг “Хураамж” хэсэгт бичигднэ.
“Нийт төлөх дүн” хүснэгтэд тухайн мэдүүлгийн бүх татварын дүн гарна.
“Тариф” баганад тухайн бараанд ногдуулах тарифын хувь, хэмжээ; “Ногдуулсан
татвар” баганад татварын ногдуулалт, “Төлсөн татвар” баганад татварын
төлөлт, хураалт, “Чөлөөлсөн татвар” баганад чөлөөлсөн татвар, “Төлөлт код”,
“Чөлөөлөлт код” хүснэгтэд энэ тушаалын 8 дугаар хавсралтаар батлагдсан
татвар, хураамжийн төлөлт, татварын чөлөөлөлтийн кодын жагсаалтаас
тохирох кодыг тус тус бичнэ.
Нэмэлт мэдүүлгийн сүүлийн мөрөнд бүх бараанд ногдуулсан, төлсөн,
чөлөөлсөн татварын дүн татварын төрлөөр харгалзах мөрөнд мэдүүлгийн
програмаас бодогдож гарна.
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Өөрчлөгдөх
татварын дүн

51

Төлбөл зохих
татвар

52

Дагалдах
баримтууд

А

Мэдүүлгийн №

C

Он   сар   өдөр
Хилийн гааль

D

E
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Гаалийн хяналт:
-Гаалийн
зорилгоор   
хийсэн
тэмдэглэгээ
-Гарын үсэг
-Огноо
Гаалийн шалгалт:
-Гаалийн
зорилгоор
хийсэн
битүүмжлэл,
тэмдэглэгээ
-Гарын үсэг
-Огноо
Гүний гаалийн
тэмдэг

F

Тодотгох тоо
хэмжээ

G

Тэмдэглэгээ

Гаалийн мэдүүлгийн “F” хүснэгтэд бичсэн тодотгох тоо хэмжээг үндэслэн нэмж
ногдуулах татварын дүнг (+), хасаж тооцох татварын дүнг (-) тэмдэгтэйгээр
мэдүүлгийн програмаас бодогдож гарна.
50 дугаар хүснэгтэд хорогдуулан, эсхүл нэмэгдүүлэн тооцох татвар бичигдсэн
тохиолдолд 49 дүгээр хүснэгтийн “Нийт төлөх дүн”-гээс 50 дугаар хүснэгтийн
дүн хасагдан, эсхүл нэмэгдэн мэдүүлгийн програмаас бодогдож гарна.
Барааг мэдүүлэхэд шаардагдах бичиг баримтын нэр, тоо, дугаарыг харгалзах
хэсэгт бүрэн бичнэ. Үүнд :
1.ачааны манифест;
2.гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх; 3.тээврийн баримт (ТИР
карней бүхий барааны хувьд ТИР карнейн дугаарыг бичнэ);
4.тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах бараанд шаардагдах зөвшөөрөл,
лиценз;
5.хууль тогтоомжид тусгайлан заасан бараанд мэргэжлийн хяналтын
байгууллагаас олгосон дүгнэлт;
6.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу эрх бүхий этгээд шаардсан
тохиолдолд гарал үүслийг нотлох баримт бичиг;
7.гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хэрэгжүүлэх журамд заасан горимын
шаардлагын дагуу бүрдүүлэх бичиг баримтууд.
Энэ хэсэгт бүрдүүлэлт хийж байгаа гаалийн байгууллагын код бүхий
мэдүүлгийн дугаар системд бүртгэгдэж, мэдүүлгийн програмаас олгогдоно.
Мэдүүлсэн өдрийн огноо системээс олгогдоно.
Бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийж байгаа хилийн гаалийн байгууллага тухайн
горимд тохирох хяналтын тэмдгийг дарж, хяналт, шалгалт хийсэн гаалийн
улсын байцаагч хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.  
Гүний гаалийн байгууллагад бүрдүүлэлт хийгдэх импортын бараанд хилийн
гаалийн байгууллагын нэр, огноо мэдүүлгийн програмаас бичигдэнэ.
Гүний гаалийн байгууллагад бүрдүүлэлт хийгдэж, гаалийн хяналтад илгээгдэх
экспортын мэдүүлэгт эцсийн бүрдүүлэлт хийгдэх хилийн гаалийн байгууллагын
нэрийг бичнэ.
Хилийн гаалийн байгууллага эцсийн бүрдүүлэлт хийж, гаалийн хилээр гарсан
огноог бичин, мэдүүлгийн хаалтыг хийнэ.
Гаалийн хяналт хэсэгт барааг хяналтад авч гаалийн зорилгоор тэмдэглэгээ
хийсэн арга, огноог бичиж гаалийн улсын байцаагч гарын үсэг зурж, хувийн
дугаар бүхий тэмдэг дарна.

Гаалийн хяналтад авсан тэмдэглэгээ гэмтээгүй бол шалгасан гаалийн улсын
байцаагч хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна. Гэмтсэн бол
дахин хийсэн тэмдэглэгээг бичин, гарын үсэг зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг
дарж баталгаажуулна.

Бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийж байгаа гүний гаалийн байгууллага тухайн
горимд тохирох хяналтын тэмдгийг дарж, хяналт, шалгалт хийсэн гаалийн
улсын байцаагч хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.
Гаалийн мэдүүлгийг баталгаажуулсаны дараа болон гаалийн шалгалтын
явцад бодит тоо хэмжээ нь мэдүүлсэн тоо хэмжээнээс дутсан тоо хэмжээг (-)
тэмдэгтэй тоогоор, илүү гарсан тоо хэмжээг (+) тэмдэгтэй тоогоор, ангиллын
хэмжих нэгжээр илэрхийлэн хяналт, шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч
мэдүүлгийн цахим бичлэгт бичиж, баталгаажуулна.
Гаалийн шалгалт дахин хийсэн албан тушаалтан шалгалт хийсэн огноог бичиж,
гарын үсэг зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна. Системээс
сонгогдсон хяналтын төлвөөс хамааран төлөв ногоон бол “G”, улбар шар бол
“O”, Улаан бол “R” үсгээр тэмдэглэгдэнэ.
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Гурав. Шилжүүлэн ачих, бараа устгах, бараа хүлээн авахаас татгалзах горимоор
болон хялбарчилсан бүрдүүлэлт хийх үед гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичих
3.1.Шилжүүлэн ачих горим:
3.1.1.мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,   21,
22, 23, 25, 27, 28, 33, 52, A, C, D, E
3.1.2.нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй
холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.
3.2.Барааг устгах горим:
3.2.1.мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 45, 46, 52, A, C, D
3.2.2.нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй
холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.
Мэдүүлгийн үндсэн маягтын 5 дугаар хүснэгтэд барааг устгах тухай шийдвэр
гаргасан байгууллагын нэр, шийдвэр гаргасан баримтын дугаарыг бичнэ.
3.3.Бараа хүлээн авахаас татгалзах горим:
3.3.1.мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21,
23, 25, 26, 27, 28, 33, 52, A, C, E
3.3.2.нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй
холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.
3.4.Гаалийн хялбарчилсан бүрдүүлэлт хийх бол:
3.4.1.мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 45, 46, 52, C, D
3.4.2.нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй
холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.
3.5. Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтаар илэрсэн зөрчилд холбогдох
барааны гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих бол:
3.5.1. мэдүүлгийн үндсэн маягтын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 45, 46, А, D, Е;
3.5.2. нэмэлт маягтын гаалийн болон бусад албан татварын тэмдэглэгээтэй
холбоотой мэдээлэл мэдүүлгийн програмаас автоматаар бичигдэнэ.
  
Дөрөв. Нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх   
4.1.Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх тохиолдолд гаалийн мэдүүлгийн
хавсралтад мэдүүлгийн дугаартай ижил дугаар мэдүүлгийн програмаас олгогдоно.
4.2.Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлсэн тохиолдолд үндсэн мэдүүлгийн 3
дугаар хүснэгтийн 2 дахь хэсэгт “Б” тэмдэглэгээтэй байна.
4.3.Мэдүүлгийн хавсралтад гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын код, барааны
ангиллын код, ангиллын хэмжих нэгжийг тодорхой зааж өгөх бөгөөд тээврийн хэрэгсэл
тус бүрээр ангиллын тоо хэмжээ, барааны цэвэр жин, бохир жин, манифестын болон
тээврийн баримтын дугаарыг нөхөж бичнэ.
4.4.Тээврийн хэрэгслийн дугаарын сүүлийн дэс дугаар нь үндсэн мэдүүлгийн 14, 15
дугаар хүснэгтүүдийн гурав дахь хэсэгт бичсэн тээврийн хэрэгслийн тоотой тохирно.
4.5.Хүндийн жингээр илэрхийлэгдэх бараанд мэдүүлгийн хавсралт хуудасны
ангиллын тоо хэмжээ, цэвэр жин, бохир жингийн дүнгүүд гаалийн мэдүүлгийн 26, 28, 33
дугаар хүснэгтүүдтэй тохирч байна. Хүндийн жингээс бусад хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдэх
иж бүрдэл, тоног төхөөрөмж гэх мэт бараанд хавсралт хуудасны цэвэр жин, бохир жингийн
дүн гаалийн мэдүүлгийн 28, 33 дугаар хүснэгтүүдтэй тохирно.
4.6.Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж бүрдүүлэлт хийсэн экспортын барааг ачсан
тээврийн хэрэгслийг цуваанаас салгаж тээвэрлэхгүй.
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4.7.Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж бүрдүүлэлт хийсэн экспортын барааны
тээврийн хэрэгсэл техникийн гэмтлийн улмаас цуваанаас хоцорсон бол хяналт шалгалт
хийсэн гаалийн улсын байцаагч мэдүүлгийн хавсралтад тухайн тээврийн хэрэгслийн
болон тээврийн баримтын дугаарын ард, хилээр гараагүй тухай тэмдэглэгээ хийж гаалийн
улсын байцаагчийн хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.
4.8.Хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч мэдүүлгийн
програмд мэдүүлгийн 50 дугаар хүснэгтэд мэдүүлэгт заасан тоо хэмжээнээс хасагдах
тоо хэмжээ, 51 дүгээр хүснэгтэд хилээр гаргасан тоо хэмжээг болон хилээр гараагүй
шалтгааныг зохих талбарт оруулан “Хадгалах” товч дарж баталгаажуулна.
4.9.Цуваанаас хасаж тусдаа тээвэрлэгдсэн бараа, тээврийн хэрэгсэлд нь гаалийн
мэдүүлгийг шинээр бичүүлж гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.

----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх   барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ТУХАЙ
ТАЙЛБАР ХУУДАС
.........оны......дугаар сарын ......өдөр
..................... газар/хорооны үнэ, үнэлгээ хариуцсан гаалийн улсын байцаагч   ..........    
овогтой .............. / хувийн дугаар ....... / дараах үндэслэлээр гаалийн үнийг тодорхойлсон
болно.
Үндэслэл:...........................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
А. ҮНЭЛСЭН БАРААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Мэдүүлгийн дугаар: ................   
Хүлээн авагч ААН / иргэн : ..................................            
БТКУС –н код: ................................             
Ангиллын хэмжих нэгж:    ................                     
Гарал үүсэл: ..................................
Барааны оноосон нэр, марк, зориулалт: ...........................................
Ангиллын тоо хэмжээ: ...................................................
Гаалийн нэгж үнэ/ам.доллар/: ...............................             
Үнэлсэн арга   ...............................
1-р аргаас татгалзсан шалтгаан: ....................................                   
Бусад аргаас татгалзсан шалтгаан: .........................................
Б. ХАРЬЦУУЛСАН БАРААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Харьцуулсан баримт:
Хүлээн авагч ААН / иргэн : ..................................            
БТКУС –н код: ................................             
Ангиллын хэмжих нэгж:    ................                     
Гарал үүсэл: ..................................
Барааны оноосон нэр, марк, зориулалт: ...........................................
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Ангилалтын тоо хэмжээ: ...................................................
Гаалийн нэгж үнэ/ам.доллар/: ...............................             
Тайлбар:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
      Тайлбар хийсэн ГУБ-ын гарын үсэг    ........................       /Овог, нэр      .........................../   
                                        /хувийн тэмдгийг гарын үсэг дээр дарж баталгаажуулна./

  ----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх   барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 2 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГТ ТОДОТГОЛ ХИЙХ
ХУУДАС
Бүрдүүлэлт хийсэн газар, хороо, салбар, албаны нэр...................................................
Мэдүүлгийн дугаар..........................................................................................................
Барааны дэс дугаар ..........................................................................................................
Барааны нэр ......................................................................................................................
Барааны код .....................................................................................................................
Тодотгох тоо хэмжээ ......................................................................................................
Хорогдуулах, нэмэгдүүлэх татварын дүн ....................................................................
Төлбөл зохих татварын дүн ...........................................................................................
Хяналт, шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч   ...................................................
(нэр, хувийн тэмдэг)
  
Хянасан: Бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч........................................
(нэр, хувийн тэмдэг)
Огноо:
Бүх үзүүлэлтийг мэдүүлэг нөхөн бичих зааврын дагуу нөхөн бичнэ.

                                                        

  ----оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх   барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 3 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ГААЛИЙН ГАЗАР ХОРОО, САЛБАР, ХИЛИЙН БООМТ,
ХЯНАЛТЫН ХЭСГИЙН КОД

Кодын загвар:
Кодын орон 1
2
Кодын утга, Гаалийн ерөнхий газрын код (01)
код
Харьяа гаалийн газар, хорооны код
(02-19)
№
1

2
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Гаалийн байгууллага
Гаалийн ерөнхий газар
01

Улаанбаатар хотын
гаалийн газар

02

3
4
5
Үндсэн нэгж, дэргэдэх байгууллагын код (100-999)
Үндсэн нэгж, гаалийн салбар, хэсэг, боомтын код
(100-999)

Үндсэн нэгж, дэргэдэх байгууллага, гаалийн салбар, хэсэг, боомт
Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газар
Статистик, дүн шинжилгээний хэлтэс*
Гаалийн төв лаборатори*
Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс*
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс*
Бүрдүүлэлтийн 1-р алба
Бүрдүүлэлтийн 2-р алба*
Нефтийн бүрдүүлэлт*
ОАТ-тай барааны бүрдүүлэлт*
Багануур дахь төмөр замын хэсэг*
Захиалагчийн материал*
МУСЭУ-ын хэлтэс*
ГЗУСАлба*
Эрсдэлийн алба*
УБГГ ГБА*
УБГГ ГБА Бүс2*
УБГГ ГБА Бүс3*
УБГГ ГБА Бүс4*
УБГГ ГБА Бүс5*
УБГГ ГБА Бүс6*
УБГГ ГБА Бүс7*
АБТЭМА ГБА*
Туушин ГБА*
Би Эль Си ГБА*
Техник импорт ГБА*
Монгол экспресс ГБА*
УБ импекс ГБА*
Прогресс Транс ГБА*
УБГГ ГББүс*
Ачаа тээш*
АБТЭМА /гаалийн салбар/
Материалимпекс
Туушин
Монгол экспресс
Прогрестранс
Монголтранс
Эрин интернэшнл /тусгай бүс/
УБ импекс
Бага-Нуур*
МТХХАлба*
Толгойт
Би Эль Си
Захиалга дуудлага / Экспорт
АБТЭМА II
УБГГ Техник импорт
Интердесижн
АБТЭМА Карго*
УБГГ ТБД*

Код
01400
01600
01720
01800
02200
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02300
02301
02800
02801
02802
02803
02804
02805
02806
02807
02808
02809
02810
02811
02812
02813
02814
02900
02901
02902
02903
02905
02906
02907
02908
02909
02910
02911
02912
02913
02914
02915
02916
02917
02918
02920
02921
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3

4

5

6

Замын-Үүдийн гаалийн
газар

03

Сэлэнгэ аймаг дахь
гаалийн газар

04

Буянт-Ухаа дахь гаалийн 05
газар

Дорнод аймаг дахь
гаалийн газар

06

7

Баян-Өлгий дэх гаалийн 07
газар

8

Ховд дахь гаалийн газар 08

Автозамын цогцолбор 2
Автозамын цогцолбор 1
Өртөө 2*
Чингэлэг шалгах рентген төхөөрөмж*
Нарийн царигийн хяналтын хэсэг
Inspection Department in Truck Terminal*
Автозамын цогцолбор*
Өргөн төмөр зам*
Нарийн төмөр зам*
Чингэлэг шалгах рентген төхөөрөмж
Э-Транс Гаалийн Хяналтын Хэсэг
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс*
Сүхбаатар дахь гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг
Алтанбулаг дахь гаалийн шалган нэвтрүүлэх цогцолбор
Сүхбаатар өртөө
Алтанбулаг
Туушин*
Видү*
Халиун уул*
Сибирьтранс*
СүхбаатарөртөөАБХ*
Алтанбулаг чөлөөт бүс
Татвар, бүрдүүлэлтийн хэлтэс
Хяналт шалгалтын хэлтэс*
Нисэх буудал агуулахын байцаагч*
Ажет*
Мэргэван*
МИАТ-ын баталгаат үйлдвэрийн засварын газар*
Карго терминал*
Олон улсын нисэх буудал*
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс
Эрээнцав дахь гаалийн салбар
Ульханмайхан дахь гаалийн салбар
Хавирга дахь гаалийн салбар
Баянхошуу дахь гаалийн салбар
Сүмбэр дахь гаалийн сaлбар
Дорнод дахь гүний гааль*
Баянтүмэн өртөө*
Эрээнцав*
Ульханмайхан*
Хавирга*
Баянхошуу*
Агацын гол*
Тамсаг
Дорнод Шан-лун
Сүмбэр*
Шиньшинь дахь гаалийн хяналтын бүс*
Тамсаг-түр
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэсэг
Өлгий дэх гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг
Өлгий дэх гүний гааль*
Өлгий дэх олон улсын нисэх онгоцны буудал*
Улаанбайшинт дахь гаалийн салбар*
Даян хилийн боомт*
Баян-Өлгий дэх олон улсын нисэх онгоцны буудал
Улаанбайшинт
Даян
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэсэг*
Ярантын бүрдүүлэлтийн 3-р хэсэг*
Ховд дахь гаалийн салбар*
Байтаг дахь хилийн боомт
Ярантын бүрдүүлэлтийн 1-р хэсэг
Ярант*
Ярант бүрдүүлэлтийн 2-р хэсэг*
Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хэсэг*
Ховд гүний гааль
Булган гүний гааль*
Байтаг*

03200
03201
03202
03203
03204
03211
03901
03902
03903
03904
03907
04200
04201
04202
04901
04902
04903
04905
04908
04909
04910
04911
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05901
05902
06200
06201
06202
06203
06204
06205
06901
06902
06903
06904
06905
06906
06907
06908
06909
06910
06913
06914
07200
07201
07901
07902
07202
07203
07204
07903
07904
08200
08201
08202
08203
08204
08903
08205
08300
08901
08902
08904

159

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл
9

10

11

Увс аймаг дахь гаалийн
газар

09

Орхон дахь гаалийн
газар

10

  

Сайншанд дахь гаалийн 11
газар

12

Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн гаалийн
газар

12

13

Дархан-Уул аймаг дахь
гаалийн газар

13

14

Гашуун сухайт дахь
гаалийн газар

14

Шивээхүрэн дахь
гаалийн газар

15

15

16

160

  

Бичигт дэх гаалийн газар 16

Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба
Улаангом дахь гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг*
Боршоо дахь гаалийн салбар
Тэс дэх гаалийн салбар
Увс дахь гүний гааль*
Боршоо*
Тэс*
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба*
Орхоны төв дэх гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг*
Бага-Илэнх дэх хилийн боомт*
Тэшиг дэх гаалийн салбар*
Эрдэнэт өртөө
Бага-Илэнх дэх хилийн боомт*
Эрдэнэт үйлдвэр
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлтийн алба
Бор-Өндөр дэх гаалийн салбар
Ханги дахь гаалийн салбар
Сайншанд дахь автотээврийн хяналтын хэсэг*
Сайншанд дахь төмөр замын хяналтын хэсэг*
Айраг дахь гаалийн салбар
Чойр дахь гаалийн салбар
Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хэсэг*
Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын хэсэг*
Сайншанд өртөө*
25-р зөрлөг*
Шанд Цайрт минерал*
Говьсүмбэр*
Бор-Өндөр*
Ханги-Мандал*
Чойр-МАК*
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба*
Төв шуудан дахь бүрдүүлэлтийн хэсэг
“Ди Эйч Эл” дэх бүрдүүлэлтийн хэсэг
Монгол шуудан
УБ шуудан*
“Ди Эйч Эл” ХХК
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба
Дарханы төв дахь гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг
Хандгайт дахь гаалийн салбар
Дархан-1 өртөө*
Дархан-2 өртөө
Зүүнхараа өртөө*
Хөтөл өртөө*
Төмөртэй өртөө
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба*
Гашуун-Сухайтын гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг
Энержи ресурс /цагаан хад/ гаалийн бүрд/хэсэг
Гашуунсухайт*
Айвенхоу Майнз Монголия Инк ХХК
Тавантолгой ХК*
Пүжин Мон ХХК*
Ориент Энержи ХХК*
Ухаа худаг дахь гаалийн салбар
Оюу толгой Гаалийн салбар
Бичиг баримтын бүрдүүлэлтийн алба
Захиалгат дуудлагын бүрдүүлэлтийн хэсэг
Саусгобисэндс бүрдүүлэлтийн хэсэг
Цагаан өвөлжөө бүрдүүлэлтийн хэсэг*
Өсөх зоос бүрдүүлэлтийн хэсэг*
Шивээхүрэн галерей
“МАК, ЧИН ХУА МАК” бүрдүүлэлтийн хэсэг
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба*
Бичигтийн гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг
Бичигт
СБ Цайрт минерал

09200
09201
09202
09203
09901
09902
09903
10200
10201
10202
10203
10901
10902
10903
11200
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11300
11400
11901
11902
11903
11904
11905
11906
11907
12200
12201
12202
12901
12902
12903
13200
13201
13202
13901
13902
13903
13904
13905
14200
14201
14203
14901
14902
14903
14904
14905
14906
14907
15201
15202
15203
15204
15205
15901
15902
16200
16201
16901
16902
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17

Говь-Алтай аймаг дахь
гаалийн хороо

17
  

18

Завхан аймаг дахь
гаалийн газар
Хөвсгөл аймаг дахь
гаалийн хороо

19

18
19

Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба*
Алтай хот дахь гаалийн бүрдүүлэлтийн хэсэг*
Бургастай хилийн боомт*
Говь-Алтай гүний гааль*
Бургастай*
Говь- Алтай Бургастай шинэ
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба

17200
17201
17202
17901
17902
17903
18200

Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн алба
Ханх дахь хилийн боомт
Хөвсгөл дэх гүний гааль*
Ханх*

19200
19201
19901
19902

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”- ын 4 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮС, ТҮР АГУУЛАХ, АЧИЖ, БУУЛГАХ ӨРТӨӨНИЙ КОД
Кодын загвар:

Кодын орон
Кодын утга, код

  

1
Ялгах код
(3)

2
3
Гаалийн газар,
хорооны код
(02-19)

4
5
6
Гаалийн хяналтын бүс, түр агуулах,
ачиж, буулгах өртөөний код
(001-999)

Гаалийн хяналтын бүс, түр агуулах, ачиж буулгах өртөө
№

Хариуцсан гаалийн
Нэр
газар, хороо
1 Улаанбаатар хот дахь АБТЭМА
2 гаалийн газар
Толгойт өртөө
3
Багануур өртөө
4
Багахангай өртөө
5
Монголтранс
6
Туушин
7
Монгол-экспресс
8
Материалимпэкс
9
Прогресстранс
10
Эринтранс
11
Улаанбаатар импекс
12
УБТЗ-ын МТХА*
13
Би Эл Си ХХК*
14
Ачаа тээш
15
Мандал өртөө
16
Экспорт/Захиалга дуудлага
17
Мааньт өртөө
18
Гүн галуут өртөө
19
Налайх өртөө
20
АБТЭМА
 Карго
21
УБГГ ГББүс
22
АБТЭМА II
23
Техник импорт
24
Интердесижн
25
Олон улсын тээвэр зуучлалын төв
26
Интердесижн /түр агуулах/
27
Монгол-экспресс /түр агуулах/

Код
302001
302002
302003
302004
302005
302006
302007
302008
302009
302010
302011
302012
302013
302014
302015
302016
302017
302018
302019
302020
302021
302023
302024
302025
302026
302027
302028
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

162

Автозамын цогцолбор 2
Замын -Үүд дэх гаалийн Замын-Үүд өртөө 1
газар
Нарийн төмөр зам
ЗҮГГ Рентген
Макс шайн
Э-транс
Нарийн төмөр зам 1
Монголын төмөр зам
Замын-Үүд Өртөө2
Захиалга дуудлага
Автозамын цогцолбор 1
Сүхбаатар өртөө
Алтанбулаг
Видү
Халиун уул
Сибирь транс
Сүхбаатар өртөөний ачиж буулгах хэсэг
Сэлэнгэ аймаг дахь
Тавин өртөө
гаалийн газар
Захиалга дуудлага
Алтанбулаг дахь худалдааны чөлөөт бүс
Буянт-Ухаа
дахь Олон улсын нисэх буудал
гаалийн газар
Карго терминал
Захиалга дуудлага
Мэргэван ХХК
Карго терминал /түр агуулах/
Дорнод аймаг дахь гүний гааль
Баянтүмэн өртөө
Эрээнцав
Ульханмайхан
Хавирга
Дорнод аймаг дахь Баянхошуу
гаалийн газар
Чойбалсан нисэх онгоцны буудал
Дорнод Шан-лун
Сүмбэр
Чингисийн далан өртөө
Шинь шинь
Захиалга дуудлага
Талын сувд
Тамсаг-19
Тамсаг-21
Өлгий дэх гүний гааль
Өлгий дэх олон улсын нисэх онгоцны буудал
Баян-Өлгий аймаг дахь Цагааннуур
гаалийн газар
Даян
Захиалга дуудлага
Ховд гүний гааль
Ховд аймгийн Булган Булган гүний гааль
дахь гаалийн газар
Ярант боомт
Байтаг
Захиалга дуудлага
МоЭнКо хяналтын бүс
Ярант боомтын нүүрсний зам

303001
303002
303003
303004
303005
303006
303007
303008
303009
303010
303011
304001
304002
304005
304008
304009
304010
304011
304012
304013
305001
305002
305003
305004
305005
306001
306002
306003
306004
306005
306006
306007
306009
306010
306011
306012
306013
306014
306015
306016
307001
307002
307003
307004
307005
308001
308002
308003
308004
308005
308006
308008
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79
Увс дахь гүний гааль
Увс
аймаг
дахь
гаалийн
80
Боршоо
81 газар
Тэс
82
Захиалга дуудлага
83
Эрдэнэт өртөө
аймаг
дахь Бага-Илэнх
84 Орхон
гаалийн
газар
85
Эрдэнэт үйлдвэр
86
Улаантолгой өртөө
87
Захиалга дуудлага
88
Сайншанд Цайрт Минерал
89
Олон овоот өртөө
90
Чойр УБ Транс
91
Чойр өртөө
Сайншанд
дахь
92
Бор-Өндөр
93 гаалийн газар
Ханги-Мандал
94
Айраг
95
ЗүүнБаян
96
Монросцветмет
97
Сайншанд өртөө
98
Өргөн өртөө
99
Захиалга дуудлага
100
МАК-Олон овоот түр агуулах
101
Алтайн цаст уулс
102
Контлайн
103
Эф би эл жи
104
МАК-Цагаан суварга /түр агуулах /
105
Си Өү Эй Эл
106
Нью сиян
107 Олон улсын шуудан Монгол шуудан
108 илгээмж дэх гаалийн Захиалга дуудлага
109 газар
DHL Terminal
110
Дархан-1 өртөө
111
Дархан-2 өртөө
112
Зүүнхараа өртөө
113 Дархан-Уул аймаг дахь Хөтөл өртөө
114 гаалийн хороо
Баруунхараа өртөө
115
Салхит өртөө
116
Тунх өртөө
117
Шарын гол өртөө
118
Захиалга дуудлага
119
Болдтөмөр Ерөө гол
120
Дархан импекс
121
Дарханы төмөрмөгийн үйлдвэр-Дархан
122
МТЗ

309001
309002
309003
309004
310001
310002
310003
310004
310005
311001
311002
311003
311004
311005
311006
311007
311008
311009
311010
311011
311012
311013
311014
311015
311016
311017
311018
311019
312001
312002
312004
313001
313002
313003
313004
313005
313006
313007
313008
313009
313010
313011
313012
313013
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123
124
125
126
127
128
Өмнөговь
аймгийн
129
Гашуунсухайт
дахь
130
гаалийн газар
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
аймгийн
150 Өмнөговь
дэх
151 Шивээхүрэн
152 гаалийн газар
153
154
155
156
157
158 Сүхбаатар аймгийн
159 Бичигт дэх гаалийн
160 хороо
161
162
163
164
165
166
167
168

Гашуунсухайт
Энержи ресурс(Цагаан хад)
Тавантолгой транс
Говь транс ложистикс ХХК*
Ухаа худаг дахь Энержиресурсын гаалийн
хяналтын бүс
Оюутсүмбэр
Уужим од
Дээдийн говь
Захиалга дуудлага
Оюу толгой
Алтан говь транс
Энк ХХК*
Нутгийн гоёо*
Өмнийн чүнч
Трейд Инвестмэнт Групп ХХК
Галба ресурс ХХК
Эрдко
Боомт дээрх том тээврийн хэрэгслийн хяналтын
бүс
Оюутолгой /экспорт/
Эрдэнэс таван толгой
Ёл ресурс
Хар алтан уул
Эрдэнэс таван толгой /боомтын гарах хэсэг/
Эрхэм сүлд монгол
Түмэн заг
Таван толгой-Цогтцэций
Шивээхүрэн Цогцолбор
Захиалгат дуудлага Шивээхүрэн
Нармандах Саусгобисэндс ХХК
Шивээхүрэн Галерей
МАК, Чинхуа МАК
Наржаргах Захиалгат дуудлага Саусгобисэндс
ХХК
Захиалгат дуудлага 1
Захиалгат дуудлага 2
Бичигт
Захиалга дуудлага
Эм Эл Цахиурт овоо
СБЦайртминерал
Петро чайна Дачин тамсаг-19

Говь-Алтай гүний гааль
Говь Алтай аймгийн Бургастай /хуучин/
Бургастай дахь гаалийн Бургастай /Цагаан байшинт/
хороо
Алтайн хүдэр
Захиалга дуудлага
Завхан
аймгийн Арцсуурь
Арцсуурь дахь гаалийн Захиалга дуудлага
хороо
169 Хөвсгөл аймгийн Ханх Хөвсгөл дэх гүний гааль
170 дахь гаалийн хороо
Ханх
171
Захиалга дуудлага
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314001
314002
314003
314005
314006
314007
314008
314010
314011
314013
314014
314016
314018
314019
314021
314022
314023
314025
314026
314027
314029
314032
314034
314036
314037
314038
315001
315002
315003
315004
315005
315006
315007
315008
316001
316002
316003
316004
316005
317001
317002
317003
317004
317005
318001
318002
319001
319002
319003
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх   барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 5 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХЫН КОД
                                                                                               
№

Хариуцсан гаалийн
газар, хорооны нэр
1 Улаанбаатар хот дахь
гаалийн газар

2

Буянт-Ухаа дахь
гаалийн газар

Нэр

Ангилал

Код

Улаанбаатар импекс ГБА
АБТЭМА дахь ГБА
Магнайтрейд ГБА
Туушин ГБА
Шунхлай групп ГБА
Хэт моторс ГБА
Комитсервис ГБА
НИК ГБА
Номин трэйдинг ГБА
Дако-Auto Hall ГБА
Бридж ГБА
Улаанбаатар менежмент ГБА
Улаанбаатар БҮК ГБА
Моннис интернэшнл ГБА
Тэнгэр ГБА
Жаст ГБА
Фотон карс ГБА
Вагнер ази тоног төхөөрөмж ГБА
Монос фарм трейд ГБА
Монспэд ГБА
Бодиз Автомотив ГБА
Монгол Субару Автомашин ГБА
Техник Импорт ГБА
Жаст-Ойл ГБА
Техник Форум ГБА
Монгол Хьюндай Автомотив ГБА
Монгол Экспресс ГБА
Херахолдинг ГБА
Хера Экуйпмент ГБА
Алмоне ойл ГБА
Арцат овоо ГБА
Глобал бридж ГББ
Монголиан стар мелшерс ГБА
Интердисижн ГБА
ЭМ ПИ ГБА
Трансгайд ГБА
Прогресс транс ХХК
Евроконстракшн ХХК
МИАТ ГБА
А-Жет лимитед
Мэргэван ХХК
Ази фарм

нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
хаалттай
хаалттай
хаалттай
хаалттай
хаалттай
нээлттэй
хаалттай
хаалттай
нээлттэй
хаалттай
хаалттай
хаалттай
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
хаалттай
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
нээлттэй
хаалттай
хаалттай
хаалттай
нээлттэй

402101
402102
402103
402105
402107
402108
402109
402110
402112
402113
402130
402117
402118
402119
402203
402205
402208
402209
402210
402121
402212
402211
402122
402213
402214
402215
402123
402217
402128
402219
402129
402220
402131
402133
402132
402135
402137
402136
405201
405202
405203
405103
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3

Баян-Өлгий аймаг
дахь гаалийн газар
Орхон аймаг дахь
Гаалийн газар
Дархан-Уул аймаг
дахь гаалийн газар
Дархан-Уул аймаг
дахь гаалийн газар
Гашуун сухайт дахь
гаалийн газар

4
5
6
7

8
9
10

Сайншанд дахь
гаалийн газар
Дорнод аймаг дахь
гаалийн газар
Замын-Үүд дэх
гаалийн газар

Баян-Өлгий Гаалийн газар ГБА

нээлттэй

407101

Эрдэнэт хивс ГБА

нээлттэй

410101

Магнай трейд Дархан ГБА

хаалттай

413101

Магнай трейд Дархан ГБА

хаалттай

413101

Энержи Ресурс ХХК
Моннис Интернэшнл ХХК
Галба шанхын говь ХХК
Хаус Групп ХХК
УБ транс ХХК
Талын сувд ХХК

нээлттэй
хаалттай
нээлттэй
хаалттай
нээлттэй
нээлттэй

414101
414202
402206
411201
411101
406101

Э-транс ложистикс ХК

нээлттэй

403102

                                                                                                                                                      
              
  ----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 6 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ БҮС (ГААЛИЙН БАТАЛГААТ
АГУУЛАХААС БУСАД)-ИЙН КОД
Кодын загвар:
Кодын орон 1
Кодын утга, Ялгах код
код
(9)

2
3
Гаалийн газар,
хорооны код
(01-19)

4
5
6
Гаалийн баталгаат бүс (гаалийн Гаалийн баталгаат бүс
баталгаат агуулахаас бусад)- (гаалийн
баталгаат
ийн ангиллын код:
агуулахаас бусад)-ийн
Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн дугаар
газар - (1)
(01-99)
Гаалийн баталгаат
үзэсгэлэнгийн газар - (2)
Гаалийн баталгаат барилгын
талбай - (3)
Татваргүй барааны дэлгүүр -(4)
Гаалийн тусгай бүс - (5)
Чөлөөт бүс - (6)

Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газар
№

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

1
Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар
Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар
№
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Хариуцсан гаалийн газар, хороо

Нэр
МИАТ ХК

Код
905101

Нэр

Код
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1
Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар
2
3
4
5
Гаалийн баталгаат барилгын талбай
№

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

1
Арц суурь дахь гаалийн хороо
Татваргүй барааны дэлгүүр
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Номин трейдинг ХХК
Моннис интернэшнл ХХК
Наран моторс ХХК
Бодиз Автомотив ХХК
Вагнер Ази Автомотив ХХК
Нэр
Шинэ Азиа Майнинг Групп ХХК

Хариуцсан гаалийн газар, хороо
Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар

Нэр
ДФ ХХК
Газар сүлжмэл ХК-УБ төмөр замын
вокзал
Монгол ньюс ХХК
Тус дор ХХК
Ди Эф Си ХХК
Замын -Үүд дэх гаалийн газар
ДФ ХХК
Батсарай ХХК
Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар
ДФ Алтанбулаг ХХК
Газар сүлжмэл ХК – Алтанбулаг
Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар
ДФ Буянт-Ухаа ХХК
Монгол аэропорт сервис ХХК
Монгол ньюс ХХК – гарах урсгалд
Монгол ньюс ХХК – орох урсгалд
Орем ХХК
Собу ХХК- орох гарах урсгалд
Ану Санрайз ХХК
Алтан жолоо трейд ХХК
МИАТ агаарын худалдаа
Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар Энэрэл холдинг ХХК
Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт дахь Паспорт ХХК
гаалийн хороо
Батсарай ХХК
Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн дэх Чийта Холдинг ХХК
гаалийн хороо
Гаалийн тусгай бүс
Нэр

902201
902202
902203
902206
902208
Код
913801
Код
902401
902402
902404
902405
902406
903401
903403
904401
904403
905401
905402
905403
905404
905405
905406
905407
905408
905410
908401
914401
914402
915401

№

Хариуцсан гаалийн газар, хороо

1

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар
Эрин
Чөлөөт бүс

902501

№
1
2
3

Хариуцсан гаалийн газар, хороо
Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар
Замын -Үүд дэх гаалийн газар
Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар

Код
904601
903601
907601

Нэр
Алтанбулаг чөлөөт бүс
Замын –Үүд чөлөөт бүс
Цагаан Нуур чөлөөт бүс

Код

                                                                       ----оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 7 дугаар хавсралт

Кодын загвар:
Кодын орон
Кодын утга, код

168

1
Ялгах код
(5)

2
3
Гаалийн итгэмжлэгдсэн
тээвэрлэгчийн байгуулагдсан
(эрх авсан) он (00-99)

№

Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

УБТЗ
Монгол-Экспресс ХХК
Туушин Автотээвэр ХХК
Монгол шуудан ХК
Интертранс авто ХХК
Жинзэнг ХХК
Шинэ интернэшнл ХХК
Эм Си Пи Эл ХХК /ГХО-тай/
ЭНК ХХК /ГХО-тай/
Мэргэ ван ХХК
НАБАЗ ХХК
Ди-Эйч-Эл ХХК
Терра-Экспресс ХХК
Сүхбаатарын жинчин ХХК
Монголиантранс лидер ХХК
ПИК-Урал ХХК
Тахьдаг хайрхан ХХК   
Би Эс Кей ХХК   
Стейптрейд ХХК  
Баянхөндий трейд ХХК
Хан-Анар ХХК
Интертранс ХХК
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл   ХХК
Хаан шоргоолж ХХК    
Говь-транс ложистик ХХК   
ЭСДЭ ХХК
Ти Ти Си энд ТИ ХХК /ГХО-тай/
Берунложистикс ХХК /ГХО-тай/
Дөрвөнзам транс ХХК
Дээжийн өргөө ХХК
Дээжийн цеке ХХК ГХО-тай
Зунмен ХХК /ГХО/
Роялмаунт ХХК
Тавантолгой шин ХХК
Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК /ГХО/
Иххүрэн хар ХХК
И-Би-И-Эм ХХК
Хурд-Авто ХХК
Журмак ХХК
Лулутун ХХК /ГХО/
МТС трейд ХХК
Батхулд ХХК
Отгон арвижих ХХК

4

5
6
Гаалийн итгэмжлэгдсэн
тээвэрлэгчийн дугаар
(001-999)

Итгэмжлэгдсэн
тээвэрлэгчийн код
504001
506003
506006
507001
508001
508002
510002
511001
511002
511003
511007
511020
513001
513003
513004
513007
513008
513009
513010
513011
513012
513013
513014
513015
513016
513017
513018
514004
514005
514006
514007
514008
514009
514011
514013
514014
514017
514018
514019
514020
514022
514023
514024
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Монголын төмөр зам ТӨХК
Икс Эм Си ХХК
Бадамлаххөшөөт ХХК
Мөстцэвэрлэг булаг ХХК
Шонхорын хүлэг ХХК
Цаст алтайн жинчид ХХК
Булган хөрс ХХК
Хүннү эйр ХХК
Пегасус ложистик групп ХХК /ГХО-тай
Монкамтранс ХХК
Ти Ай Ложистик ХХК
Нью-Истан ХХК
Эс Би транс ХХК   
БАКА транс ХХК
Стандартмайнинг транс ХХК
Монтранс авто ХХК
Шандастранс ХХК
Юу Жи Би ХХК
Цэхэ-Ерөн ХХК /ГХО-тай/
Очирням ХХК
Нордтранс ХХК
Сутайтранс ХХК
МНТК ХХК
Монпорт ХХК
Хероесвин ХХК
Итайкар ХХК
Тав ХХК
МЦУУ ХХК /ГХО-тай
Ван-Үрс ХХК /ГХО-тай/
Юүйюань монголиа майнинг ХХК /ГХО-тай/
Урчуул-Отог ХХК /ГХО-тай/
Руншинь шан ХХК /ГХО-тай/
Аймон-Интернэшнл ХХК
ЭЗУТРАНС ХХК
Бринксмонгол ГХОХХК
Шанхтранс ХХК
Бумантрейд ХХК
Монжэнг тунг ГХОХХК
Тавантолгой тээврийн нэгдэл ХХК
Далангол ХХК
Ази-фарма ХХК
Мэндтранс ХХК
Хүлэгт хан түшиг транс ХХК
Божманайзууд ХХК
Шинлунюуан ХХК
Ти Би Эн Си Транс ХХК
Энержи ресурс ХХК
Карпорт ХХК
Тэмүүлэн-Од ХХК
Эм Жи Өү транс ХХК
Ай фронтиер ХХК
Жунь Шин Шан Мо ХХК

514025
514026
514027
514028
514029
514030
514031
514032
514033
514034
514035
514036
514037
514038
514039
514040
515002
515003
515005
515006
515007
515008
515009
515011
515012
515013
515014
515015
515016
515017
515018
515019
515020
515021
515022
515023
515024
515025
516001
516002
516010
516011
516012
516013
516014
516015
516016
516017
516018
516019
516020
516021
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх   барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 8 дугаар хавсралт

ТАТВАР, ХУРААМЖИЙН ТӨЛӨЛТ, ТАТВАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН КОД
1.Татвар, хураамжийн төлөлтийн код
Татвар төлөлтийн хэлбэр
Бэлэн мөнгө тушаасан
Бэлэн бусаар тушаасан
Урьдчилгаа төлбөрөөс тооцсон:
     -Урьдчилгаа төлбөрөөс суутгал хийсэн
     -Илүү төлснөөс суутгал хийсэн
     -Мөнгөн хөрөнгийн барьцааг татварт тооцсон
Засгийн газрын шийдвэрээр хойшлогдсон
Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын шийдвэрээр хэсэгчлэн төлөх
Татвар төлөх баталгаа гаргасан:
     -Мөнгөн хөрөнгийн барьцаа гаргасан
     -Банкны баталгаа гаргасан
     -Бараа барьцаалсан
     -Олон улсын гэрээнд заасан бусад хэлбэр
Татвараас чөлөөлсөн
Түр горимын хугацааг сунгасан
Татваргүй горимоор бүрдүүлэлт хийсэн
Бусад

Татвар төлөлтийн код
101
201
301
302
303
401
402
501
502
503
504
600
700
800
900

2.Татвар чөлөөлөлтийн код
Горимын
код
403

Хэлцлийн код
321

401
401

403
402

110

322
311

403

350

403

350
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Татвараас чөлөөлөгдсөн бараа

Чөлөөлөлтийн код

Засгийн газрын шугамаар авсан буцалтгүй
тусламжийн бараа
Олон улсын гэрээний дагуу хандивлагч
байгууллагаас авсан тусламжийн бараа

601

Чөлөөлөгдөх
татварын
төрөл
Гааль, НӨАТ

602
603
604

Гааль, НӨАТ
Бүх татвар
Гааль, НӨАТ

605

Бүх татвар

606
607

Гааль, НӨАТ
Гааль, НӨАТ

608

Бүх татвар

609

Гааль, НӨАТ

610

/Гэрээний
нөхцөлөөр/

Олон улсын гэрээний дагуу Монгол Улсад
үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага,
төлөөлөгчийн газрын албан хэрэгцээний
бараа
Засгийн газрын бус шугамаар авсан тусламж
Олон улсын гэрээний дагуу гадаад орны
Засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагаас
олгож байгаа хөнгөлөлттэй зээлийн төслийн
хүрээнд нийлүүлсэн бараа
Гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нь газрын
тос, уламжлалт бус газрын тостой холбогдсон
үйл ажиллагаанд зориулан хайгуулын нийт
хугацаанд болон ашиглалтын эхний 5 жилд
импортолсон тусгай зориулалтын машин,
техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол,
түүхий эд материал, химийн болон тэсрэх
бодис, сэлбэг хэрэгсэл
Засгийн
газраас
хөрөнгө
оруулагчтай
байгуулсан тогтвортой байдлын, эсхүл
хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүрээнд
импортолсон бараа

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ
401

403

350

110

Монгол-ОХУ-ын
хувь
нийлүүлсэн
Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн
БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан
1949 оны хэлэлцээрийн хүрээнд импортлох
бараа
Монгол улс, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын
2007 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн
“Монгол-Оросын Монголросцветмет ХХКийн үйл ажиллагааны тухай” хэлэлцээрийн
хүрээнд импортоор оруулах бараа
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар хүчингүй болгосон/
Импортоор оруулах бөөрөнхий мод, гуалин,
зүсмэл материал, банз, модон бэлдэц, хагас
боловсруулсан модон материал
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан
тусгай зориулалтын хэрэгсэл, хиймэл эд
эрхтэн, тэдгээрийн эд анги, тоног төхөөрөмж,
тусгай зориулалтын автомашин
Эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэх цус,
цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн
Иргэний агаарын зорчигч тээврийн хөлөг
онгоц, түүний сэлбэг
Зэвсэгт хүчин, цагдаа, улсын аюулгүй
байдлыг хангах, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх,
байлууллагын
хэрэгцээнд
зориулан
импортоор оруулж байгаа зэвсэг, тусгай
техник хэрэгсэлийг НӨАТ-аас чөлөөлөх
2005 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн
Монгол Улсын хуулиар оёмол, сүлжмэл
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар
импортолж байгаа сэлбэг, түүхий эд, үндсэн
болон туслах материалыг гаалийн албан
татвараас чөлөөлөх
Үйлдвэрлэснээс хойш 1 хүртэл жилийн
насжилттай, шинэ троллейбус, нийтийн
зорчигч тээврийн үйлчилгээний стандартын
шаардлага хангасан, 24 буюу түүнээс дээш
суудалтай, 45 буюу түүнээс дээш зорчигчийн
багтаамжтай, үйлдвэрлэснээс хойш нэг
хүртэл жилийн насжилттай шинэ автобус
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар хүчингүй болгосон/
2016 оны хаврын тариалалтад зориулан
импортлох 20.0 /хорин/ мянган тонн үрийн
улаанбуудай
Импортоор оруулж байгаа хөдөө аж ахуйн
зориулалттай шинэ трактор, комбайн, машин
механизм, гурилын үйлдвэрийн болон
усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн
техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал
хамгааллын бодис
Хийн түлш, түүний сав, тоног төхөөрөмж,
тусгай зориулалтын машин, механизм,
техник, хэрэгсэл, тоноглолыг гаалийн болон
НӨАТ-аас чөлөөлөх
Импортоор оруулж байгаа жижиг, дунд
үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий
тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл
Томуугийн А хүрээний /H1N1/ вирусын
халдварын оношлогоо, эмчилгээнд хэрэглэх
оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн
бодис

611

Гааль, НӨАТ

612

Гааль

613

Гааль

614

Гааль, НӨАТ

615

Гааль, НӨАТ

616

Гааль, НӨАТ

617

НӨАТ

618

Гааль

619

НӨАТ

620

Гааль, НӨАТ

622

Гааль,НӨАТ

623

Гааль, НӨАТ

624

Гааль, НӨАТ

625

Гааль, НӨАТ
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403

110

403
403-1

110

403
403-1

110

403
403-1

110

403
403-1

403
403-1

110

507
507-1

250

507
507-1

250

623

350

404
507

241
242
250

507

250

172

Импортоор оруулж байгаа /4410.12/ тууш
чиглэлийн нимгэн давхаргатай хавтан /ОSB/,
стандартын дагуу хийгдсэн, угсрахад бэлэн
модон барилгын угсармал хийц
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар хүчингүй болгосон/
Соёлын өвийг судалж шинжлэх, сэргээн
засварлахад ашиглах материал, техник,
тоног төхөөрөмж, бодис, багаж хэрэгсэл
Агаар
цэвэршүүлэгч,
эрчим
хүчний
хэмнэлттэй
халаагч
төхөөрөмж
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар нэмсэн/
Инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар нэмсэн/
Спортын зориулалтын тоног төхөөрөмж,
хэрэглэл
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар нэмсэн/
Улс хоорондын шуудан илгээмжээр хувь
хүний нэр дээр илгээсэн, нэг сарын
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 30
дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй,
ижил төрлийн хоёроос илүүгүй зөөврийн
компьютер
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар нэмсэн/
Импортоор оруулж байгаа гуалингаас бусад
бүх төрлийн түлшний зориулалтын мод, тууш
чиглэлийн нимгэн давхаргатай хавтан /OSB/,
стандартын дагуу хийгдсэн, угсрахад бэлэн
модон барилгын угсармал хийц /2022-12-31
хүртэл/
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар нэмсэн/
Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах
талаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний
дагуу газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад
зориулагдсан бараа
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар нэмсэн/
Иргэний агаарын зорчигч тээврийн хөлөг
онгоц
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар нэмсэн/
Монгол-ОХУ-ын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар
төмөр зам нийгэмлэгийн БНМАУ-ЗСБНХУ-ын
хооронд байгуулсан 1949 оны хэлэлцээрийн
хүрээнд импортлосон бараанд засвар
хийхээр хилийн чанадад гаргасан барааг
гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулахад
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар
тушаалаар нэмсэн/
Валют, гадаадад захиалгаар хийлгэсэн
Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгт
Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын хууль
тогтоомжийн дагуу гаалийн болон бусад
татвараас бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж
гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах
Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын хууль
тогтоомжийн дагуу гаалийн болон бусад
татвараас бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж
гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах

626

Гааль, НӨАТ

628

НӨАТ

642

Гааль, НӨАТ

643

Гааль, НӨАТ

644

Гааль

645

НӨАТ

626

Гааль, НӨАТ

650

Гааль, НӨАТ

651

Гааль, НӨАТ

611

Гааль, НӨАТ

629

Гааль, НӨАТ

630

Гааль, НӨАТ

631

Гааль, НӨАТ, ОАТ
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403

110

403

110

403

110

403

110

401

350

Эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлын
туршилтын бүтээгдэхүүн
Импортоор оруулах хориглосноос бусад мод,
сөөгний үр, тарьц, суулгац
ГТГТТХ-ийн 38.1.1 дэх заалт: Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хиймэл эд
эрхтэн, тэдгээрийн эд анги
НӨАТ-ийн тухай хуулийн 13.1.4 дэх заалт:
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хэрэглээнд
зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмж
Ази-Европын Дээд түвшний 11 дүгээр
уулзалт /АСЕМ 11/-ын үйлчилгээнд ашиглах
зориулалтаар импортоор оруулж байгаа
суудлын автомашин, микроавтобус, тусгай
зориулалтын автомашин, техник хэрэгсэл
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХКийн Оросын Холбооны Улс болон Бүгд
Найрамдах Хятад Ард Улсаас импортолж
байгаа цахилгаан эрчим хүч
Импортоор оруулж байгаа хөдөө аж ахуйн
зориулалттай бордооны үйлдвэрийн тоног
төхөөрмж
Сэргээгдэх
эрчим
хүчний
судалгаа
шинжилгээний болон үйлдвэрлэлийн тоног
төхөөрөмж, түүний дагалдах хэрэгсэл, сэлбэг
БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан
1949 оны хэлэлцээр болон 2016 оны 9 дүгээр
сарын 07-ны өдрийн “Онцгой албан татвараас
чөлөөлөх тухай” Монгол Улсын хуулийн
дагуу УБТЗ ХНН-ийн хэрэгцээнд зориулан
импортоор оруулж ирэх дизелийн түлш

632

НӨАТ

634

Гааль

635

Гааль

636

НӨАТ

637

Гааль, НӨАТ, ОАТ

638

Гааль, НӨАТ

639

НӨАТ

640

Гааль, НӨАТ

641

Гааль, НӨАТ, ОАТ

----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 9 дүгээр хавсралт

Кодын загвар:
Кодын орон
Кодын утга, код

  
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БАНКНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН КОД
1
Ялгах код
(8)

2
3
4
Банкны байгууллагын дугаар
(001-999)

Банкны байгууллагын нэр
Монголбанк
Голомт банк
Худалдаа, хөгжлийн банк
Төрийн сан банк
Хаан банк
Төрийн банк
Хас банк
Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Капитал банк
Капитрон банк

Банкны байгууллагын код
8MBXX
80900
80901
80903
80904
80906
80907
81002
81012
81014
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх   барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 10 дугаар хавсралт

ТЭЭВРИЙН ТӨРЛИЙН КОД
Тээврийн төрлийн код

Код

Усан замын тээвэр
Төмөр замын тээвэр
Авто замын тээвэр
Агаарын тээвэр
Шуудан илгээмж
Буухиа шуудан
Холимог тээвэр
Хөдөлгөөнт бус тээвэр
Усан замын дотоод тээвэр
Тээврийн бусад төрөл

10
20
30
40
50

  ----оОо---

60
70
80
90

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх   барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 11 дүгээр хавсралт

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ НӨХЦЛИЙН КОД
Бараа нийлүүлэх нөхцөл
Нэр заасан газар хүртэл тээврийн зардал төлөгдсөн
Усан онгоцны тавцан хүргэх
Үнэ, даатгал, тээврийн зардал /нэр заасан боомт хүртэл/
Үнэ, тээврийн хөлс төлөгдсөн /нэр заасан боомт хүртэл/
Усан онгоцны тавцан дагуу хүргэх
Үйлдвэрээс, агуулахаас ачих /нэр заасан газар/
Хилийн гарц хүртэл хүргэх /нэр заасан газар/
Татвар төлөлттэй хүргэх /нэр заасан газар/
Тээврийн хөлс ба даатгал /нэр заасан газар хүртэл төлөгдсөн/
Усан онгоцноос хүргэх
Усан зогсоол /тавцан/-оос хүргэх
Татвар төлөлтгүй хүргэх /нэр заасан газар/
Тээвэрлэгч хүртэл
Терминал дээр хүргэж нийлүүлэх/нэрлэсэн хүрэх боомт/
Нэрлэсэн хүрэх газарт нийлүүлэх/

----оОо---
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      Үсгэн код
CPT
FOB
CIF
CFR
FAS
EXW
DAF
DDP
CIP
DES
DEQ
DDU
FCA
DAT
DAP
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 12 дугаар хавсралт

ХЭЛЦЛИЙН ТӨРЛИЙН КОД
Хэлцлийн төрөл
ХУДАЛДААНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРАА
1
Валютын төлбөртэй бараа
2
Бараа солилцоо
3
Реэкспорт
4
Реимпорт
ГАДААД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАРАА
5
Үзэсгэлэн, соёл, урлагийн арга хэмжээнд ашиглагдах бараа
6
Боловсруулалтын бараа
          -боловсруулах, эсхүл баяжуулах бараа
          -шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
          -засвар хийх
          -өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах
7
Олон улсын чанартай хурал, зөвлөлгөөн, уралдаан тэмцээн, аялал
жуулчлал, урлагийн тоглолт, төрийн айлчлал болон тэдгээртэй адил бусад
арга хэмжээний бараа
8
Банкны зузаатгалын бараа
          -гүйлгээнд ороогүй мөнгөн тэмдэгт
          -гүйлгээнд орсон мөнгөн тэмдэгт
9
Худалдааны бус бусад бараа:
          - Монгол банкнаас гаргаж байгаа алт
          - Түр хугацаагаар нэвтрүүлж байгаа газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн
хуваах талаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу газрын тос хайх,
олборлох, ашиглахад зориулагдсан бараа болон иргэний агаарын зорчигч
тээврийн хөлөг онгоцны хувьд 3 жил 6 сар хүртэл, бусад барааны хувьд
1 жил хүртэл
/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/
          -ОАТ-ын тэмдэгт
          -Гадаадад байгаа өөрийн эзэмшлийн нутаг дэвсгэр, ЭСЯ-д болон
цэргийн зориулалтаар нийлүүлж буй бараа, мөн Монгол улс дахь гадаадын
эзэмшлийн нутаг дэвсгэр, ЭСЯ болон ОУ-ын байгууллагад нийлүүлж буй
бараа
          -цахим бараа (цахим байдлаар, сүлжээгээр нэг орноос нөгөөд
           шилжүүлж байгаа ном, програм хангамж, кино зэрэг)
        -барааг зөөвөрлөх зориулалт бүхий эргэлтийн сав, баглаа
           боодол, хоосон лонх
          -дээж, загварын болон судалгаа шинжилгээний бараа
          -захиалгын дагуу хийгдсэн програм хангамж, түүнийг агуулж   
           буй зөөвөрлөгч
          -захиалгын сонин, тогтмол хэвлэл
10
Зээлийн бараа
     - Засгийн газрын шугамаар авсан зээлийн бараа
     - Засгийн газрын бус шугамаар авсан зээлийн бараа

Код

110
120
130
140
210
221
222
223
224
230
241
242
250

311
312
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11

12
13

14
15

16
17
18

Тусламжийн бараа
     - буцалтгүй тусламжийн бараа
     - хүмүүнлэгийн тусламжийн бараа
Засгийн газрын өрийн төлбөрийн бараа
Түрээсийн бараа
     - 1 жилээс доош хугацаанд түрээслэх, түрээслүүлэх бараа
     - 1 жилээс дээш хугацаанд түрээслэх, түрээслүүлэх бараа
Хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлсэн бараа
Чөлөөт бүс
-Бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэлийн бараа
-Худалдаа, үйлчилгээний бараа
-Боловсруулалтын бараа
Гаалийн зөрчилд холбогдох бараа
Бусад (Гаалийн баталгаат барилгын талбай, Гаалийн тусгай бүс)
Татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан гадаадын бараа
Татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан монголын бараа

                                                    

321
322
330
341
342
350
361
362
363
370
380
390
391

----оОо---

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 13 дугаар хавсралт

д/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА
Арга
Импортын барааны гаалийн үнийн арга:
Хэлцлийн үнийн арга
Нэг төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга
Ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга
Ялгаварт үнийн арга
Нийлбэр үнийн арга
Уялдуулан хэрэглэх үнийн арга
Экспортын барааны гаалийн үнийн арга:
Хэлцлийн үнийн арга
Зардлаас тооцох үнийн арга
Нэг төрлийн эсхүл ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга
Зах зээлийн мэдээлэл, судалгааны арга

----оОо---
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Код
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 14 дүгээр хавсралт

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГААС ТАТГАЛЗАХ ШАЛТГААН
д/д
Шалтгаан
1
Худалдан авагчийн тухайн барааг худалдах, хэрэглэх буюу ашиглах эрхийг
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 10.6-д зааснаас өөр үндэслэлээр
хязгаарласан
2
Барааг худалдах, хэрэглэх, ашиглах, эсхүл устгахтай холбоотой худалдан авагчийн
эрхийг хязгаарласан хэлцэл хийсэн
3
Тухайн барааны үнийг тодорхойлох боломжгүй нөхцөл, болзол, шаардлагыг хэлцэлд
тусгасан
4
Импортын барааг худалдсан, хэрэглэсэн буюу ашигласнаас орох орлогоос
худалдагчид ногдох хэсгийг тодорхойлох боломжгүй
5
Мэдүүлэгч нь гаалийн үнийг тодорхойлохдоо ашигласан мэдээлэл, тооцооны үнэн
зөвийг гадаад худалдааны болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн холбогдох бичиг
баримтаар баталгаажуулж, нотолоогүй
6
Худалдах, худалдан авах ажиллагаа нь Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай
хуулийн 10.8-д заасан харилцан хамааралтай этгээдийн хооронд хийгдсэн бөгөөд
хэлцлийн үнэ нь мөн хуулийн 10.9-д заасан шалгуур үнэтэй ойролцоо биш
7
Гаалийн үнийг тодорхойлоход ашигласан бичиг баримт баталгаажаагүй, эсхүл түүнд
тусгагдсан мэдээлэл зөрсөн, бүрэн бус, тоон үзүүлэлт нь хангалтгүй байсан бол
8
Мэдүүлэгч гаалийн үнийн үнэн зөвийг нотолж чадаагүй бөгөөд гаалийн байгууллага
мэдүүлэгчийн тодорхойлсон үнийг үндэслэлгүй гэж үзсэн бол

Код
01
02
03
04
05
06
07
08

----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 15 дугаар хавсралт

АЧАА, БАГЛАА БООДЛЫН ТӨРЛИЙН КОД
English

Монгол

BULK:

ЗАДГАЙ:

-solid, fine
particles
-solid,
granular      
particles
     -solid, large
      particles

-нарийн ширхэгт
хатуу
-үйрмэг, хатуу
-том ширхэгт,
хатуу

Код

задгай

English

Монгол

BOTTLE, CAN
CYLIND RICAL
CHURN
-bottle, nonprotected,
cylindrical
   
-bottle, protected,
cylindrical
-can,cylindrical
-churn

БОРТОГОН
ЛОНХ, ТОРХ

Код

-бортогон лонх,     торх
хамгаалалтгүй
-бортогон лонх,    
хамгаалалттай
-бортогон лааз
-хөхүүр
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PIPES, TUBES
     -pipe
     -tube

ЗАДГАЙ
ХООЛОЙ,ГУУРС
    -хоолой
    -гуурс

CYLINDER, LOGS, ЗАДГАЙ
RODS
ШУРГААГ,САВАА БА
ГОНЗГОЙ БОРТОГО
     -cylinder
    -гонзгой бортого
    -шургааг
     -log
     -rod
    -саваа
COIL, RING
     -coil
     -ring

ОРООМОЛ, ЭВХМЭЛ
    -ороомол
    -эвхмэл

BOLT, ROLL
хоолой

саваа

ороомол

-bolt
-roll
TANK
CYLINDRICAL,
DRUM
      -drum
      -tank, cylindrical
JERRYCAN,
CYLINDRICAL
JAR, JUG,
PITCHER, POT
-jar
-jug
-pitcher
-pot

PLATES, SHEETS

ГУЛДМАЙ,НИМГЭН
ХАВТАН

     -plate
     -sheet  

    -гулдмай
    -нимгэн хавтан

хавтан

AEROSOL,
ATOMIZER,
BALLOON, BOTTLE
BULBOUS
   -aerosol
   -atomizer
   -ballon

ХИЙН САВ,
БАЛЛОН, ЛОНХ
     

    -ballon,
    nonprotected
  

-баллон,      
хамгаалалтгүй

   -bottle,
non- protected,
bulbous
   -bottle,
protected,
   - bulbous
  
-flasck
   -wickerbottle
BARS, BOARDS,
GIRDERS,
PLANKS, TRUSS
  
    -bar
     -board
     -girder
     -plank
     -truss
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ТАВЦАНТ,
ДАМНУУРТ,
САМБАРТ, ТӨМӨР
ОЛСТ
    -бөөрөнхий төмөр
    -тавцан
    -дамнуур
    -самбар
    -төмөр олс

BAG, MULTIPLE
BAGS, MULTIWALL
SACKS
тавцан

ХУЙЛМАЛ,
БООЛТОН
БЭХЭЛГЭЭ
    -боолтон   
хуйлмал
     бэхэлгээ
    -хуйлмал
ШИНГЭН
ЗҮЙЛСИЙН
ЦИСТЕРН
-дамар
цистерн
-бортогон юүлэх сав
ШАТАХУУНЫ
ЦИСТЕРН
ШАВАР, ВААРАН
САВТ
-гүц
ваар
-домбо
-таглаатай
сэнжтэй ваар
-бортого

        -bag
        -multiple
         bags
        -multiwall
        sacks

-шүршүүр
-хийгээр цацах   сав баллон
-баллон

  
-тагдгар лонх,
хамгаалалтгүй
-тагдгар лонх,  
хамгаалалттай
-дашмаг
-гөрмөл   
хамгаалалттай    
лонх
УУТАЛСАН,
ШУУДАЙЛСАН
    
-уут
-нугалаат цүнх
-олон талт уут

уут
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INGOTS

BIN, BOX,
CANISTER, CASE,
PACKAGES,
PACKET, TIN
     -bin
     -box
     -canister
     -case
      -matchbox
      -package
      -packet
      -suitcase
      -tea-chest
CAN, CARTON,
SEA-CHEST
      -can
      -carton
      -sea-chest
VAT
BEER CRATE,
FOOTLOCKER,
FRUIT CRATE,
HAMPER, JERRICAN
       -beer crate
       -footlocker
       -fruit crate
       -hamper

ЗАДГАЙ ГУЛДМАЙ
БИЕТ

гулдмай

        -hogshead
        -keg
        -tun
BUCKET, CUP,
PAIL, TUB

ХАЙРЦАГЛАСАН,
БАГЛАСАН, БООСОН
  
    -бортогон юүлэвч
     -цаасан хайрцаг
     -канистр
     -модон хайрцаг
      -шүдэнзний       
       хайрцаг
      -баглаа
      -боодол
      -чемодан
      -цайны авдар
БИТҮҮ ЛААЗАЛСАН,
САВЛАСАН

хайрцаг

        -bucket
        -cup
        -pail
        -tub

       -бидон
       -картон
       -авдар,
чингэлэг /тэнгисийн
зориулалттай/
ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙН лааз
ЛААЗ /БАК/
АВДАРЛАСАН

      -пивоны авдар
      -хүнгэрцэг
      -хүнсний ногооны
авдар
      -сагсан сав

BARREL, BUTT,
CASK, FIRKIN,
HOGSHEAD, KEG,
TUN
        -barrel
        -butt
        -cask
        -firkin

авдар

БАРРЕЛЬ, ТОРХ

        -баррель
        -торх
        -торх
        -торх   
         /жижиг/
        -торх /том/
        -торх
        -ган сав
ХУВИН, ТҮМПЭН

        -хувин
        -хавхагтай
         хувин
        -хөнөг
        -түмпэн

COFFIN

АВС

BUNCH, BUNDLE,
JUTEBAG POUCH,
SAHET, TOBE
COLLAPSIBLE
        -bunch
        -bundle
        -jutebag

УЯА, ОЛСОН
БАГЛАА

        -pouch
        -sacket
        -tube ollapsible
BALE, SACKS
        -bale,
   compressed
        -bale, non      
         compressed
        -sack

баррель

хувин

авс

      -уяа
боодол
      -боодол
      -олсон
       шуудай
      -даалин
      -цүнх
      -гуурс, эвхэгддэг
ШАХАЖ БООСОН /
ӨВС, НОГОО г.м./
    -багцалсан,    
     шахсан
    -багцалсан,
     шахаагүй
    -хүүдий
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CAGE, FRAME,
FRAMED CRATE,
SKELETON CASE
        -cage
        -frame
        -framed
         crate    
         -skeleton    
          case
NET
BASKET, CREEL,
TRAY
         -basket
        -creel
        -milk crate
        -shallow
         crate
        -tray
        -tray pack

ТОРЛОСОН
     -тор /ан амьтан
        зөөвөрлөх/
    -зангидсан яс
        модон хүрээ
      -яс модон
       зангидсан хайр        цаг

тор

AMPOULE,
GASBOTTLE, VIAL

ТУНШИЛ /АМПУЛ/-Т

-ampoule, nonprotected
-ampoule, protected

-туншил,
хамгаалалтгүй
-туншил,
хамгаалалттай
-хийний лонх
-лонх /жижиг/

-gasbottle

      -араг хайрцаг

-vial

ТОР
САГСАНД САВЛАСАН
      -сагс
сагс
      -араг сагс
      -зангидмал сав
      -намхан араг
      -тавиур тавцан
      -ачааны тавиур

VACUUMPACKET,
CANVAS, COVER,
ENVELOPE,
FILMPACK, MAT
SHRINK WRAPPED,
SLIPSHEET
       -vacuumpacket
       -canvas
       -cover
       -envelope
       -filmpack

УУТ, ДУГТУЙТ

       -mat

   -баадагнасан
     боодол
   -гөлмөн
     гулдмай
     хавтан
ДАМАРТ ОРООМОГ

      -shrinkwrapped
BOTTLECRATE,
BOTTLERACK

ЛОНХОЛСОН

CARBOY,
DEMIJOHN

ХҮЧИЛ ХАДГАЛАХ
САВ, ЛОНХ

       -slipsheet
BOBBIN, REEL,
SPINDLE
лонхолсон

     -бөөрөнхий
      лонх,
      хамгаалалтгүй
    -carboy protected      -бөөрөнхий
      лонх,
    -demijohn, non          хамгаалалттай
protected
     -галуун хүзүүт
      том лонх,
      хамгаалалтгүй
    -demijohn,
     protected
     -галуун хүзүүт
      том лонх,
      хамгаалалттай
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БУСАД

         -bobbin
         -reel

   -carboy, non
     protected

OTHER

ампул

         -spindle

бусад

   
   -битүү уут
   -зотон
   -уут гэр
   -дугтуй
   -хуйлмал
    хальс
   -бүрээс

       -ороомог          
        /жижиг/
       -ороомог
        /дамарт/
       -ээрэх
        тэнхлэг

дугтуй

дамар
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх   барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 16 дугаар хавсралт

УЛС, ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН КОДЫН ЖАГСААЛТ
Код
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AD
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AX
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BL
KY
KZ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
CF

Монгол нэр
Андорра
Арабын Нэгдсэн Эмират
Афганистан
Антигуа ба Барбуда
Ангилья
Албан
Армен
Андора
Ангол
Антарктид
Аргентин
Дорнод Самоа
Австри
Австрали
Аруба
Аланийн арал
Азербайжан
Босни-Герцеговин
Барбадос
Бангладеш
Бельги
Буркино-Фасо
Болгар
Бахрайн
Бурунди
Бенин
Сейнт Бартелем
Кайман арал (Исл.)
Казахстан
Бермудийн арал (Брит)
Брунейн Вант Улс
Боливи
Бразиль
Багамын арал
Бутан
Буве арал (Исл)
Ботсван
Белорус
Белиз
Канад
Кокосын арал
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго улс
Төв Африкийн БНУ

Англи нэр
ANDORRA
UNITED ARAB EMIRATES
AFGANISTAN
ANTIGUA AND BARBUDA
ANGUILA
ALBANIA
ARMENIA
ANDORRA
ANGOLA
ANTARCTICA
ARGENTINA
AMERICAN SAMOA
AUSTRIA
AUSTRALIA
ARUBA
ÅLAND ISLANDS
AZERBAJIAN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BARBADOS
BANGLADESH
BELGIUM
BURKINA FASO
BULGARIA
BAHRAIN
BURUNDI
BENIN
SAINT BARTHÉLEMY
CAYMAN ISLANDS
KAZAKHSTAN
BERMUDA
BRUNEI DARUSSALAM
BOLIVIA
BRAZIL
BAHAMAS
BHUTAN
BOUVET ISLAND
BOTSWANA
BELARUS
BELIZE
CANADA
COCOS /KEELING/ ISLANDS
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
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CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DJ
DK
DM
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GE
GF
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HN
HR
HT

182

Конго
Швейцарь
Зааны Ясан Эрэг
Чили
Камерун
БНХАУ
Колумб
Коста-Рика
Куба
Ногоон хушууны арал
Рождествийн арал
Кипр
Чех
Джибути
Дани
Доминикан
Алжир
Эквадор
Эстон
Египет
Баруун Сахар
Эритр
Испани
Этиоп
Финлянд
Фижи
Фолклендын арал (Мальвины арал)
Микронези
Фарер арал
Франц
Габон
Их Британи
Гүрж
Гвиана
Гверенс
Гана
Гибралтар (Брит.)
Гренланд
Гамби
Гвиней
Гваделуп
Экваторын Гвиней
Грек
Өмнөд Жеоржиа ба Өмнөд Сандвикийн
арал
Гватемал
Гуам
Гвиней-Бисау
Гайана
Гонконг (Сянган)
Гондурас
Хорват
Гаити

CONGO
SWITZERLAND
COTE D`IVOIRE
CHILE
CAMEROON
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CAPEVERDE
CHIRISTMASISLAND
CYPRUS
CZECH
DJIBOUTI
DENMARK
DOMINICA
ALGERIA
ECUADOR
ESTONIA
EGYPT
WESTERN SAHARA
ERITREA
SPAIN
ETHIOPIA
FINLAND
FIJI
FALKLAND ISLAND
MICRONESIA
FAROE ISLANDS
FRANCE
GABON
UNITED KINGDOM
GEORGIA
FRENCH GUIANA
GUERNSEY
GHANA
GIBRALTAR
GREENLAND
GAMBIA
GUINEA
GUADELOPE
EQUATORIAL GUINEA
GREECE
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH
ISLANDS
GUATEMALA
GUAM
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HONG KONG
HONDURAS
CROATIA
HAITI
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HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

Унгар
Индонез
Ирланд
Израиль
Энэтхэг
Энэтхэгийн далай дахь
эзэмшил
Ирак
Иран
Исланд
Итали
Жерси
Ямайк
Иордан
Кени
Киргизстан
Кампучи
Кирибати
Коморын арал
Сент-Kристофер-Невис
БНАСАУ

KR
KW
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MF
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ

БНСУ
Кувейт
Либери
Лисото
Литва
Люксембург
Латви
Ливи
Морокко
Монако
Молдав
Монтенегро
Сейнт Мартин
Мадагаскар
Маршаллын арлууд
Македон
Мали
Мянмар
Монгол
Макао
Хойд Марианы арал
Мартиник
Мавритан
Монтсеррат
Мальта
Маврики (Брит.)
Мальдив
Малави
Мексик
Малайз
Мозамбик

HUNGARY
INDONESIA
IRELAND
ISREAL
INDIA
Британийн BRITISHINDIAN OCEAN TERRITORY
IRAQ
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
ISLAND
ITALY
JERSEY
JAMAICA
JORDAN
KENYA
KYRGYZSTAN
CAMBODIA
KIRIPATI
COMOROS
ST.KITTS-NEVIS
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE`S REPUBLIC
OF
KOREA, REP OF
KUWAIT
LIBERIA
LESOTHO
LITHUANIA
LUXEMBURG
LATVIA
LIBERIAN ARAB JAMAHIRIYA
MOROCCO
MONACO
MOLDAVIA. REP OF
MONTENEGRO
SAINT MARTIN
MADAGASCAR
MARSHALL ISLANDS
МACEDONIA
MALI
MYANMAR
MONGOLIA
MACAO
NORTHERN MARIANA ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MONTSERRAT
MALTA
MAURITIUS
MALDIVES
MALAWI
MEXSIO
MALAYSIA
MOZAMBIQUE
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NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NP
NR
NU
NZ
OM
PA
PE
PF
PH
PK
PL
PN
PR
PS
PT
PW
PY
QA
RE
RS
RU
RW
SB
SC
SD
SE
SG
SH

Намиби
Шинэ Kаледони
Нигер
Норфолк арал
Нигер
Никарагуа
Нидерланд
Непал
Науру
Ниуэ
Шинэ Зеланд
Оман
Панам
Перу
Францын Полинез
Филиппин
Пакистан
Польш
Питкэрн
Пуэрто-Рико
Палестины нутаг дэвсгэр
Португал
Палау
Парагвай
Катар
Реюньон
Серби
ОХУ
Руанда
Соломонын арал
Сейшелийн арлууд
Судан
Швед
Сингапур
Ариун Елений арал

SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF
US
UY
UZ

Шпицберген ба Ян-Майен
Словак
Сьерра-Леоне
Сан-Марино
Сенегал
Сомали
Суринам
Сан-Томе ба Принсип
Сальвадор
Сири
Свазиленд
Теркс ба Kайкос арал
Чад
Францын чөлөөт бүс
АHУ
Уругвай
Узбекстан
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NAMIBIA
NEW CALEDONIA
NIGER
NORFOLK ISLAND
NIGERIA
NIGARAGUA
NETHERLANDS
NEPAL
NAURU
NIUE
NEW ZELAND
OMAN
PANAMA
PERU
FRENCHPOLYNESIA
PHILIPINES
PAKISTAN
POLAND
PITCAIRN
PUERTO RICO
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
PORTUGAL
PALAU
PARAGUAY
QATAR
REUNION
SERBIA
RUSSIA F.R
RWANDA
SOLOMON ISLANDS
SEYCHELLES
SUDAN
SWEDEN
SINGAPORE
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRIASTAN DA
CUNHA
SVALBARD AND JAN MAYEN
SLOVAKIA
SIERRE LEONE
SAN MARINO
SENEGAL
SOMALIA
SURINAM
SAO TOME AND PRINCIPE
EL SALVADOR
SYRIAN ARAB REP
SWAZILAND
TURKS AND CAICOS ISLANDS
CHAD
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
UNITED STATES
URUGUAY
UZBEKISTAN
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VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WS
YE
YT
ZA
ZM
ZW
TH
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TZ
UG
UM
LA
LB
LC
LK
TG
TW
LI
AB
EU
FF
IA
OT
FA
UC
UD
UE
UP
RC
WB
WO
WH
WI

Ватикан
Сент-Винсент ба Гренадин
Венесуэль
Виргин арал (Британи)
Виргин арал (АНУ)
Вьетнам
Вануату
Самоа
Йемен
Маиоте
Өмнөд Африкийн Бүгд Hайрамдах улс
Замби
Зимбабве
Тайланд
Тажикстан
Токелау (Юнион) арал
Зүүн Тимор
Туркменистан
Бүгд Hайрамдах Тунис Улс
Тонга
Турк
Тринидад ба Тобаго
Тувалу
Танзани
Уганда
АНУ-ын эзэмшлийн арал
Лаос
Ливан
Сент-Люси
Шри-Ланк
Того
Тайван
Лихтенштейн
Азийн хөгжлийн банк
Европын холбоо
Олон улсын хөлбөмөгийн холбоо

STATE OF THE VATICAN CITY
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
VENEZUELA
VIRGIN ISLANDS, BRITISH
VIRGIN ISLANDS, US
VIETNAM
VANUATU
SAMOA
YEMEN
MAYOTTE
SOUTH AFRICA
ZAMBIA
ZIMBABWE
THAILAND
TAJIKISTAN
TOKELAU
TIMOR-LESTE
TURKMENISTAN
TUNISIA
TONGA
TURKEY
TRINIDAD AND TOBAGO
TUVALU
TANZANIA
UGANDA
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
LAOS, PEOPLE`S DEMOCRATIC REPUBLIC OF
LEBANON
SAINT LUCIA
SRI LANKA
TOGO
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
LIEHTENSTEIN
ASIAN DEVELOPMENT BANK
EUROPIAN UNION
FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL
ASSOCIATION
Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг
INTERNATIONAL
ATOMIC
ENERGY
ASSOCIATION
Бусад
OTHERS
НҮБ-ын ХХАА Байгууллага
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF
UNITED NATIONS
НҮБ-н Хүүхдийн Сан
UNITED NATIONS CHINDREN’S FUND
НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
НҮБ-н Боловсрол, Шинжлэх ухаан, UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
Соёлын Сан
AND CULTURAL ORGANIZATION
НҮБ-н Хүн Амын Сан
UNITED NATIONS POPULATION FUND
Олон Улсын Улаан Загалмайн Нийгэмлэг INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED
CROSS
Дэлхийн Банк
WORLD BANK
Дэлхийн Хүн Амын Сан
WORLD POPULZATION FOUNDATION
Дэдхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага
WORLD HEALTH ORGANIZATION
Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллага
WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION
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CK
DO
DE
GD
HM
JP
NO
PG
RO
SA
SI
PM
WF
UA
IM
BU
TP
YU
ZR

Кука арал
Бүгд Hайрамдах Доминикан Улс
Герман
Гренада
Херд ба Макдональд арал
Япон
Норвеги
Папау-шинэ Гвиней Улс
Румын
Саудын Араб
Словен
Сен-Пьер ба Микелон
Уоллис ба Футуна арал
Украйн
Олон Улсын Валютын Сан
Бирм
Зүүн Тимор
Югослав
Заир

COOKISLANDS
DOMINICAN REPUBLIC
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF
GRENADA
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLAND
JAPAN
NORWAY
PAPUA NEW GUINEA
ROMANIA
SAUDI ARABIA
SLOVENIA
SAINT PIERRE AND MIQUELON
WALLIS AND FUTUNA
UKRAINE
INTERNATIONAL MONETARY FUND
BURMA
EAST TIMOR
YUGOSLAVIA
ZAIR

----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 17 дугаар хавсралт
ВАЛЮТЫН ТӨРЛИЙН КОДЫН ЖАГСААЛТ
Код
ADP
AED
AFA
ALL
ANG
AOK
ARA
ARP
ATS
AUD
AWG
BBD
BDT
BEF
BGL
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BOV
BRC
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Валютын нэр

Улсын нэр

Andorran peseta
UAE Dirham
Afghani
Lek
Netherlands Antillian Guilder
Kwanza
Austral
Austral
Schilling
Australian Dollar
Arubean Guilder
Barbados Dollar
Taka
Belgian Franc
Lev
Bahraini Dinar
Burundi Franc
Bermudian Dollar
Brunei Dollar
Bolivian Peso
Mvdol
Cruzado

Андоррын песето
АНЭУ-ын дирхам
Афкан
Лек
Нидерланд Антиллийн гилдер
Кванза
Австрал
Австрал
Шиллинг
Авсралийн доллар
Арубын гилдер
Барбадосын доллар
Така
Бельгийн франк
Лев
Бахрейн динар
Бурундийн франк
Бермудын доллар
Брунейн доллар
Боливын песо
Боливын мидол
Крузадо
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BRL
BSD
BTN
BUK
BWP
BYR
BZD
CAD
CDF
CHF
CLP
CNY
COP
CRC
CSK
CUP
CVE
CYP
CZK
DDM
DEM
DJF
DKK
DOP
DZD
ECS
ECU
ECV
EEK
EGP
ESP
ETB
EUR
FIM
FJD
FKP
FRF
GBP
GEL
GHC
GIP
GMD
GNF
GQE
GRD
GTQ
GWP
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF

Brazilian Real
Bahamian Dollar
Ngultrum
Kyat
Pula
Belarussian Ruble
Belize Dollar
Canadian Dollar
Franc Congolais
Swiss Franc
Chilean Peso
Yuan Renminbi
Colombian Peso
Costa Rican Colon
Koruna
Cuban Peso
Cape Verde Escudo
Cyprus Pound
Czech Koruna
Mark der DDR
Deutsche Mark
Djibouti Franc
Danish Krone
Dominican Peso
Algerian Dinar
Sucre
ECU
Unidad de Valor Constante (UVC)
Kroon
Egyptian Pound
Spanish Peseta
Ethiopian Birr
European Currency Unit
Markka
Fiji Dollar
Falkland Islands Pound
French Franc
Pound Sterling
Lari
Cedi
Gibraltar Pound
Dalasi
Guinean Franc
Ekwele
Drachma
Quetzal
Guinea-Bissau Peso
Guyana Dollar
Hong Kong Dollar
Lempira
Croatian kuna
Gourde
Forint

Бразилийн рил
Багамын доллар
Нгултрум
Киат
Пула
Белорус рубль
Белизийн доллар
Канад доллар
Франкийн конголайс
Щвейцарь франк
Чилийн песо
БНХАУ-ын юань
Коломбын песо
Кост Рикагийн клон
Коруна
Кубын песо
Капа Вердийн эскудо
Киприйн паунд
Чехийн крон
Марк
Немц марк
Жибутийн франк
Данийн крон
Доминиканы песо
Алжир динар
Сукр
Европын мөнгөний нэгж /хуучин/
Эквадорын доллар
Крон
Египтийн паунд
Испаний песета
Этиопын бир
ЕХ-ны мөнгөн тэмдэгт
Финляндын марк
Фижи доллар
Фалкланд арлын паунд
Францын франк
Фунт стерлинг
Лари
Седи
Гибралтарын паунд
Далас
Гвинейн франк
Эквэл
Драхма
Кватзал
Гвиней Биссау песо
Гайана доллар
Гонг Конг доллар
Лемпир
Куна
Гурд
Форинт
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IEP
ILS
INR
IQD
IRR
ISK
ITL
JMD
JOD
JPY
KES
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LSM
LTL
LUF
LVL
LYD
MAD
MDL
MGA
MGF
MKD
MLG
MNT
MOP
MRO
MTL
MTP
MUR
MVR
MWK
MXN
MXP
MXV
MYR
MZM
NAD
NGN
NIC
NIO
NLG
NOK
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Irish Pound
Shekel
Indian Rupee
Iraqi Dinar
Iranian Rial
Iceland Krona
Italian Lira
Jamaican Dollar
Jordanian Dinar
Yen
Kenyan Shilling
Riel
Comorian Franc
North Korean Won
Won
Kuwaiti Dinar
Cayman Islands Dollar
Tenge
Kip
Lebanese Pound
Sri Lanka Rupee
Liberian Dollar
LOTI
Maloti
Lithuanian Litas
Luxembourg Franc
Latvian Lats
Libyan Dinar
Morocco Dirham
Moldovan Leu
Ariary
Malagasy Franc
Denar
DUTCH GUILDER
Tugrik
Pataca
Ouguiya
MALTESE LIRA
Maltese Pound
Mauritius Rupee
Maldives Rupee
Kwacha
Mexican Peso
Mexican Peso
Mexican Unidad de Inversion (UDI)
Malaysian Ringgit
Metical
Namibia Dollar
Naira
Cordoba
Cordoba Oro
Netherlands Guilder
Norwegian Krone

Ирландын фунт
Шекель
Энэтхэгийн рупи
Иракийн динар
Ираны риал
Исландын крон
Италийн лир
Ямайкийн доллар
Иорданы динар
Иен
Кенийн шиллинг
Риаль
Коморийн франк
Хойд Солонгосын вон
Вон
Кувейтийн динар
Кайман арлын доллар
Тенге
Кип
Ливанийн паунд
Шри Ланкийн рупи
Либерын доллар
Лоти
Малоти
Литвийн лита
Люксембургийн франк
Латвийн лат
Ливийн динар
Мороккын дирхам
Молдавын лей
Ариар
Малагасын франк
Динар
Нидерландын гилдер
Төгрөг
Патака
Оугуяа
Мальтийн лир
Мальтийн паунд
Маврикийн рупи
Малдивийн рупи
Квача
Мексикийн песо
Мексикийн песо
Мексикийн үндсэн нэгж
Малайзийн ринггит
Метикаль
Намибын доллар
Найра
Кордаба
Кордоба оро
Нидерландын гульден
Норвегийн крон
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NPR
NZD
OMR
PAB
PEI
PES
PGK
PHP
PKR
PLN
PLZ
PTE
PYG
QAR
ROL
RUB
RUR
RWF
SAR
SBD
SCR
SDD
SDP
SEK
SGD
SHP
SIT
SKK
SLL
SOS
SRG
STD
SUR
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMM
TND
TOP
TPE
TRL
TTD
TWD
TZS
UAH
UGS
UGX
USD
USN
USS
ZMK

Nepalese Rupee
New Zealand Dollar
Rial Omani
Balboa
Inti
Inti
Kina
Philippine Peso
Pakistan Rupee
Zloty
Zloty
Portuguese Escudo
Guarani
Qatari Riyal
Leu
Russian Ruble
Russian Ruble
Rwanda Franc
Saudi Riyal
Solomon Islands Dollar
Seychelles Rupee
Sudanese Dinar
Sudanese Pound
Swedish Krona
Singapore Dollar
St. Helena Pound
Tolar
Slovak Koruna
Leone
Somali Shilling
Suriname Guilder
Dobra
Ruble
El Salvador Colon
Syrian Pound
Lilangeni
Baht
Somoni
Manat
Tunisian Dinar
Pa'anga
Timor Escudo
Turkish Lira
Trinidad and Tobago Dollar
New Taiwan Dollar
Tanzanian Shilling
Hryvnia
Uganda Shilling
Uganda Shilling
US Dollar
US Dollar (Next day)
US Dollar (Same day)
Kwacha

Непалийн рупи
Шинэ Зеландын доллар
Оманы риаль
Бальбао
Перугийн инти
Перугийн инти
Кина
Филлипиний песо
Пакистан рупи
Злот
Злот
Португалийн эскудо
Парагвайн гуаран
Катарын риал
Лев
Оросын рубль
Оросын рубль
Рвандын франк
Саудын риал
Соломон арлын доллар
Сейшелийн рупи
Суданий динар
Суданий паунд
Шведийн крон
Сингапур доллар
Сейнт Хеленийн паунд
Толар
Словакийн крон
Леон
Сомалийн шиллинг
Суринамын гилдер
Добра
Рубль
Эл Сальвадорын клон
Сирийн паунд
Лиланген
Бат
Соломон
Манат
Тунисын динар
Паанга
Тиморын эскудо
Туркийн лир
Тринадад ба Тобагогийн доллар
Тайван доллар
Танзанийн шиллинг
Украйны гриня
Угандын шиллинг
Угандын шиллинг
Америк доллар
Америк доллар
Америк доллар
Квача
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ZRZ
ZWD
ZZZ
YER
YUD
ZAR
UYP
UYU
UZS
VEB
VND
VUV
WST
XAF
XCD
XOF
XPF
YDD
XAG
SDR
BGN
XAU
IDR

Zaire
Zimbabwe Dollar
Other
Yemeni Rial
New Yougoslavian Dinar
Rand
Uruguayan New Peso
Peso Uruguayo
Uzbekistan Sum
Bolivar
Dong
Vatu
Tala
CFA Franc BEAC
East Caribbean Dollar
CFA Franc BCEAO
CFP Franc
Yemeni Dinar
Silver
Special Drawing Rights
Bulgarian lev
Gold
Indonesian Rupiah

Зайр
Зимбабе доллар
Бусад
Иемений риал
Югослав динар
Ранд
Уругвайн шинэ песо
Уругвайн песо
Сум
Боливар
Донг
Вату
Тала
Төв Африкийн франк
Зүүн Карибын доллар
Баруун Африкийн франк
Францын CFP франк
Иемен динар
Мөнгө /унцаар/
Зээлжих тусгай эрх
Болгарын лев
Алт /унцаар/
Индонезийн рупи

----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 18 дугаар хавсралт

 	

ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН КОД
№

Байгууллагын нэр

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дэлхийн банкны суурин төлөөлөгчийн газар
Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгчийн газар
БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага
UNICEF
UNDFA
UNDP
JICA
TICA /Туркийн ОУ-ын хамтын ажиллагааны байгууллага/
Швейцарийн ОУ-ын хөгжлийн агентлаг
ОУ-ын улаан загалмайн нийгэмлэг

0000001
0000002
0000003
0000007
0000008
0000009
0000010
0000011
0000012
0000013

----оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
нөхөн бичих заавар”- ын 19 дүгээр хавсралт

МОНГОЛ УЛСАД ХАНДИВЛАГЧ ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН КОД
Байгууллагын монгол нэр
Азийн хөгжлийн банк
Европын холбоо
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын
сан
4
НҮБ-ын хүүхдийн сан
5
НҮБ-ын хүн амын сан
6
Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг
7
НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
8
Дэлхийн банк
9
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
10 Дэлхийн хүн амын сан
11 Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага

Англи нэр
Asian development bank
European union
UNESCO

12
13
14
15
16
17
18
19
20

International monetary fund
World vision
Red cross
Save the children, UK
Open Forum
ADRA
International Agriculture Foundation
Global Foundation
Asian Foundation

1
2
3

Олон улсын валютын сан
Дэлхийн зөн
Улаан загалмай /ОУ-ын/
Хүүхдийг ивээх сан
Соросын сан, нээлттэй нийгмийн хүрээлэн
АДРА
ХАА-г хөгжүүлэх ОУ-ын сан
Глобал сан
Азийн сан

UNICEF
UNFPA
IAFA
FAO
World bank
World health organization
World demographic fund
World intellectual property organization

AB
EU
UE
UC
UP
IA
UA
WB
WH
WD
WI
IM
Wv
RC
SC
OF
AD
AG
GL
AF

----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ
МЭДҮҮЛГИЙГ ШАЛГАХ ЗААВАР
                                   Нэг.Гаалийн мэдүүлгийг хүлээн авах
  

1.1.Мэдүүлэгчээс илгээгдсэн бичлэг Гаалийн мэдээллийн автоматжуулсан систем
/цаашид CAIS/-ийн Гаалийн бүрдүүлэлт програмд “Гаальд мэдүүлсэн” төлөвт орсноор
барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэнд тооцно.
1.2.Гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үеэс гаалийн байгууллага, мэдүүлэгчийн
хооронд эрх зүйн харилцаа үүснэ.
1.3.Гаалийн тухай хуулийн 62.2 дахь хэсэгт заасан тохиолдолд гаалийн
байгууллага мэдүүлэгчийн хүсэлтээр, түүний гаргаж өгсөн нэмэлт бичиг баримт,
мэдээллийг үндэслэн бүртгэгдсэн гаалийн мэдүүлэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг
зөвшөөрнө.
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1.4.Гаалийн мэдүүлэг “Гаальд мэдүүлсэн” төлөвт   орсноос хойш ажлын 5 хүртэлх
хоногийн хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэж эхлээгүй тохиолдолд мэдүүлгийн бичлэг
устгагдана.
Хоёр.Гаалийн мэдүүлгийг шалгах
2.1.CAIS-ийн Эрсдэлийн удирдлага (RM)-ын програм урьдчилан оруулсан шалгуур
үзүүлэлтийн үндсэн дээр гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт
хийх төлөв автоматаар сонгогдоно. Төлөвүүд нь улаан, улбар шар, ногоон өнгө (red,
orange, green) – өөр илэрхийлэгдэнэ.
2.1.1.”Улаан” төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримтын болон биет
шалгалт хийгдэнэ.
2.1.2.“Улбар шар” төлөв сонгогдсон тохиолдолд зөвхөн бичиг баримтын
шалгалт хийгдэнэ.
2.1.3.“Ногоон” төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримтын болон биет
шалгалт хийгдэхгүй.
2.2.Ногоон төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримтын шалгалт хийхээр
томилогдсон гаалийн улсын байцаагч мэдүүлгийн бичилтийг энэхүү зааврын 2.6.18 дахь
заалтын дагуу нягтлан хянаад 2.6.16 дахь заалтын дагуу төлбөрийн мэдээллийг шалгана.
2.3.Бичиг баримт шалгасан гаалийн улсын байцаагч мэдүүлэг “татвар төлсөн
төлөвт” орсны дараа гаалийн мэдүүлгийг хэвлэн, гаалийн мэдүүлэгт сонгосон горимд
тохирох хяналтын тэмдгийг дарж баталгаажуулна.
2.4.Улбар шар болон улаан төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримтын шалгалт
хийхээр томилогдсон гаалийн улсын байцаагч гаалийн мэдүүлэг, дагалдах бичиг баримтыг
шалгана.
2.5.Бичиг баримтын шалгалт хийхээр томилогдсон гаалийн улсын байцаагч
Гаалийн тухай, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль болон холбогдох гаалийн
бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журамд заасан шаардлагын дагуу гаалийн мэдүүлгийг
шалгана.
2.6.Бичиг баримтын шалгалт хийхээр томилогдсон гаалийн улсын байцаагч гаалийн
мэдүүлгийг дараах байдлаар шалгана:
2.6.1.гаалийн мэдүүлэгт өгөгдсөн мэдээллийг баталгаажуулах бичиг баримт
гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын агуулгад нийцэж байгаа эсэх;
2.6.2.гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын дагуу шаардагдах бичиг баримт бүрэн
гүйцэд, хүчин төгөлдөр эсэх;
2.6.3.бичиг баримтуудын мэдээлэл хоорондоо тохирч буй эсэх;
2.6.4.мэдүүлэгч гаалийн үнийг үнэн зөв, бодитой тодорхойлсон эсэх;
2.6.5.гаалийн мэдүүлгийн маягтын хүснэгт тус бүрийн мэдээллийг холбогдох
бичиг баримтын мэдээлэлтэй тулгах;
2.6.6.гаалийн үнийг мэдүүлэгч тодорхойлсон аргыг баталгаажуулах бусад
бичиг баримтыг шалгах;
2.6.7.мэдүүлэгчийн тодорхойлсон үнийг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд
гаалийн мэдүүлгийн маягтын 38-43 дугаар хүснэгтийг нөхөн бичиж, гаалийн үнийг
тодорхойлох;
2.6.8.зааврын 2.6.7 дахь заалтад заасан тохиолдолд
мэдүүлэгч хүсэлт
гаргасан бол бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн “Гаалийн үнийг тодорхойлсон тухай
тайлбар хуудас”-ыг бичих;
2.6.9.барааны нэр төрөл, марк, зориулалт, хүчин чадал, ангиллын код, хэмжих
нэгжийг уялдуулан шалгах;
2.6.10.барааны гарал үүслийн улсыг үнэн зөв мэдүүлсэн эсэхийг нягтлан
шалгах;
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2.6.11.барааны гарал үүслийн улсыг нотлох бичиг баримтыг шалгаж, тарифын
аль төрөлд хамаарахыг тогтоох;
2.6.12.гаалийн болон бусад татварын ногдуулалтыг шалгах;
2.6.13.тухайн өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа тарифын хувь хэмжээ,
валютын ханшийг шалгах;
2.6.14.гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдсөн үндэслэл, бичиг баримт,
чөлөөлөлтийн кодыг шалгах;
2.6.15.татвар төлөлт, төлөлтийн кодыг шалгах;
2.6.16.татвар төлөлтийг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 39.6,
39.7 дахь хэсэгт зааснаар шалгах;
2.6.17.CAIS-ийн Гаалийн бүрдүүлэлтийн програмын “Мэдээлэл” талбарт
мэдээлэл ирсэн эсэхийг шалгах;
2.6.18.Гаалийн мэдүүлгийг хэвлэхийн өмнө хүснэгтүүдийн харилцан хамаарал,
уялдаа холбоог дараах байдлаар нягтална:
2.6.18.1.сонгосон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын код /хүснэгт 1/ хэлцлийн
төрлийн код /хүснэгт 8/-той тохирч байгаа эсэх;
2.6.18.2.барааны нэр төрөл /хүснэгт 21/ шаардлагын дагуу бүрэн, зөв бичигдсэн
эсэх /тээврийн хэрэгслийн арал, хөдөлгүүрийн дугаар, үйлдвэрлэсэн он бүрэн зөв
бичигдсэн эсэх/;
2.6.18.3.барааны нэр төрөл /хүснэгт 21/, барааны код /хүснэгт 23/-той тохирч
байгаа эсэх;
2.6.18.4.гарал үүслийн улс /хүснэгт 24/-ыг тухайн барааны онцлог, илгээгч
улстай нь харьцуулан нягтлах;
2.6.18.5.ангиллын тоо хэмжээ /хүснэгт 25/-г хэлцлийн тоо хэмжээ /хүснэгт 25/нд зөв шилжүүлсэн эсэхийг шалгах;
2.6.18.6.ангиллын хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдэх ангиллын тоо хэмжээ зөв
тооцоологдсон эсэх /хүснэгт 26/ (“мян.ш”, “мян.кв.ц” зэрэг хэмжих нэгжид хамаарах тоо
хэмжээг зөв шилжүүлсэн эсэх; “хос”, “ш” хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдэх тоо хэмжээ нь
бутархай тоо байх ёсгүй зэргийг анхаарах);
2.6.18.7.ангиллын хэмжих нэгж “кг” байхад ангиллын тоо хэмжээ /хүснэгт 26/,
цэвэр жин /хүснэгт 33/-ийн тоон үзүүлэлт тэнцүү байхыг нягтлах;
2.6.18.8.нэгжид ногдох зардал /хүснэгт 35/-ыг зөв хуваарилсан эсэх;
2.6.18.9.ангиллын хэмжих нэгж /хүснэгт 26/-д ногдох Гаалийн нэгж үнэ /хүснэгт
36, 37/-г зөв тооцоолсон эсэх;
2.6.18.10.гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамжийн дүнг зөв тооцоолсон эсэхийг
нягтлах;
2.6.18.11.тодотгох тоо хэмжээ /хүснэгт F/ бичигдсэн тохиолдолд тодотгох тоонд
хамаарах бусад хүснэгтүүдийн тооцоолол зөв хийгдсэн эсэх /хүснэгт 26, 45, 50/.
2.7.Мэдүүлэгч Гаалийн тухай хуулийн 60.3.1-60.3.5 дахь заалт, 75.1 дэх хэсэгт
заасан бичиг баримтыг гаалийн байгууллагаас тогтоосон хугацаанд мэдээллийн
сүлжээгээр ирүүлсэн бол шаардлагатай тохиолдолд эх хувьтай нь тулган шалгана.
2.8.Гаалийн мэдүүлгийн бичлэгийг шалгах явцад гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын
дагуу шаардагдах бичиг баримт дутуу /Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн
4.7 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд/, бичиг баримтын мэдээлэл мэдүүлэгтэй
тохирохгүй, мэдүүлгийн маягтаар өгсөн мэдээлэл хоорондоо тохирохгүй байх, татварын
тооцоо, тарифын хувь хэмжээ болон ханшийн алдаа гарах тохиолдолд ямар үзүүлэлт
алдаатай байгаа талаар тайлбарыг энэ зааврын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Мэдүүлгийг засварт буцаах хүсэлтийн кодчилсон жагсаалт”-аас сонгон алдааны талбарт
бичиж, алдааг залруулахаар сүлжээгээр буцаана. Засварт буцаасан мэдүүлэг системийн
алдааны санд бүртгэгдэнэ.
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2.9.Бичиг баримтын шалгалт хийж буй гаалийн улсын байцаагч тухайн бараа,
тээврийн хэрэгсэлд эрсдэл тооцох үндэслэл тогтоогдвол энэ талаарх
мэдээллийг
CAIS-ийн Гаалийн бүрдүүлэлтийн програмын “Мэдээлэл” талбарын “Төрөл”-ийг сонгон
“Тайлбар” хэсэгт бичиж оруулна.
2.10.Бичиг баримтын шалгалт хийж буй гаалийн улсын байцаагч дээрх
мэдээллийг шалгаж дууссаны дараа “Баталгаажуулах” товч дарж гаалийн мэдүүлгийг
баталгаажуулснаар бичиг баримтын шалгалт дуусна.
2.11.Бичиг баримтын шалгалт дууссанаар гаалийн болон бусад татварын
нэхэмжлэл програмаас автоматаар үүснэ.
2.12.Улбар шар төлөв сонгогдсон   мэдүүлэг татвар төлсөн төлөвт орсны дараа
бичиг баримт шалгасан гаалийн улсын байцаагч гаалийн мэдүүлгийг хэвлэн, гаалийн
мэдүүлэгт сонгосон горимд тохирох хяналтын тэмдгийг дарж баталгаажуулна.
2.13.Улаан төлөв сонгогдсон мэдүүлэг татвар төлсөн төлөвт орсны дараа
мэдүүлгийн бичлэг хяналт шалгалт хийх гаалийн улсын байцаагчид шилжинэ.
2.14.Хяналт, шалгалт хийх гаалийн улсын байцаагч мэдүүлэгт бичигдсэн барааны
жагсаалтыг хэвлэн, гаалийн хяналт, шалгалтад ашиглана.
2.15.Хяналт, шалгалтын явцад бодит тоо хэмжээ мэдүүлсэн тоо хэмжээнээс
зөрвөл, мэдүүлгийн бичлэгийн F хүснэгтэд тодотгох тоо хэмжээг /мэдүүлсэн тоо
хэмжээнээс бодит тоо хэмжээ илүү бол илүү гарсан тоо хэмжээг ангиллын хэмжих нэгжээр
илэрхийлэн (+) тэмдэгтэй, дутсан тохиолдолд дутсан тоо хэмжээг ангиллын хэмжих
нэгжээр илэрхийлэн (-) тэмдэгтэй тоогоор/ бичнэ. F хүснэгтэд бичигдсэн тодотгох тоо
хэмжээтэй уялдан өөрчлөгдсөн мэдүүлгийн 26 дугаар хүснэгт “Хэмжих нэгж, тоо хэмжээ
(ангиллын)”, 45 дугаар хүснэгт “Статистик дүн”, 46 дугаар хүснэгт “Статистик ерөнхий
дүн”, 49 дугаар хүснэгт “Татвар тооцооны тэмдэглэгээ”-г бичиг баримтын болон хяналт
шалгалтын гаалийн улсын байцаагч нар нягтлан шалгана.
2.16.“Гаалийн мэдүүлэгт тодотгол хийх хуудас”-ыг үндэслэн гаалийн мэдүүлгийн
F хүснэгт нөхөн бичигдсэн тохиолдолд тоо хэмжээ, статистик дүн, суурь үнэлгээ болон
татварын бодолт системээс дахин хийгдэнэ.
2.17.Мэдүүлгийн F хүснэгтэд бичигдсэн тодотгох тоо хэмжээтэй уялдан
өөрчлөгдсөн мэдүүлгийн 26 дугаар хүснэгт “Хэмжих нэгж, тоо хэмжээ (ангиллын)”,
45 дугаар хүснэгт “Статистик дүн”, 46 дугаар хүснэгт “Статистик ерөнхий дүн”, 49 дугаар
хүснэгт “Татвар тооцооны тэмдэглэгээ”-г бичиг баримтын болон хяналт шалгалтын
гаалийн улсын байцаагч нар нягтлан шалгана.
2.18.Гаалийн шалгалтыг хэрэгжүүлэх явцад илэрсэн зөрчлийг арилгахад гаалийн
мэдүүлэгт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол:
2.18.1.зөрчил илрүүлсэн гаалийн улсын байцаагч зөрчлийн тухай тэмдэглэлийг
зохих санд үйлдэнэ;
2.18.2.зөрчлийн тэмдэглэл болон мэдүүлгийн анхны хувилбарыг хэвлэн,
зөрчлийг нотлох баримтад хавсаргана;
2.18.3.өөрчлөлт оруулах хүснэгтүүдийн талаар тайлбарыг алдааны талбарт
бичиж, тэдгээрийг залруулахаар сүлжээгээр мэдүүлэгч рүү буцаана;
2.18.4.мэдүүлэгч шаардлагатай өөрчлөлтийг мэдүүлгийн бичлэгт оруулна;
2.18.5.бичиг баримтын шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч сүлжээгээр
дахин илгээгдсэн мэдүүлгийг энэ зааврын 2.6 дахь хэсэгт заасны дагуу шалгаж,
“Хадгалах” товч дарж баталгаажуулна.
2.19.Гаалийн шалгалт дууссаны дараа хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын
байцаагч шалгалтын үр дүнгийн санал бичиж, “Хадгалах” товч дарснаар мэдүүлэг
“Шалгалт дууссан” төлөвт шилжинэ.
2.20.Хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” товч
дарсанаар гаалийн мэдүүлэг хүчин төгөлдөр болно. Хяналт шалгалт хийсэн гаалийн
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улсын байцаагч програмд хүчин төгөлдөр болсон гаалийн мэдүүлгийг хэвлэн, сонгосон
горимд тохирох хяналтын тэмдгийг гаалийн мэдүүлэгт дарж баталгаажуулна.
  
3.Гаалийн мэдүүлгийг засварлах, хүчингүй болгох, татгалзах
3.1.Хүчин төгөлдөр болсон гаалийн мэдүүлгийг Гаалийн тухай хуулийн 65.1 дэх
хэсгийг үндэслэн хүчингүй болгоно.
3.2.Гаалийн мэдүүлгийг хүчингүй болгоход хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч “Тайлбар” талбарт хүчингүй болгож байгаа үндэслэл буюу Гаалийн
тухай хуулийн холбогдох заалтыг тэмдэглэн, “Хүчингүй” товч дарж гаалийн мэдүүлгийг
хүчингүй болгоно. Хүчингүй болсон мэдүүлэг системийн “Хүчингүй мэдүүлгийн сан”-д
хадгалагдана.
3.3.Мэдүүлгийг хүчингүй болгох тохиолдолд хүчингүй болж буй гаалийн мэдүүлгийн
цаасан хувийг бараа эзэмшигчээс авч, гаалийн мэдүүлгийн цаасан хувиуд /архивт байгаа
бол архивын хувь/-ын Е хүснэгтэд “Хүчингүй мэдүүлэгт тооцов” хяналтын тэмдэг дарна.
Тухайн бараанд шинээр гаалийн мэдүүлэг бичигдсэн тохиолдолд хүчингүй болсон
мэдүүлгийн “Хүчингүй мэдүүлэгт тооцов” дардасын доод талд нь шинэ мэдүүлгийн
дугаарыг бичнэ.
3.4.Тодорхой шалтгааны улмаас тухайн барааг сонгосон горимд байршуулах
боломжгүй болсон эсхүл гаалийн байгууллага зөвшөөрөхгүй тохиолдолд хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч дараах арга хэмжээг авна:
3.4.1.горимд байршуулахыг зөвшөөрөөгүй эсхүл боломжгүй болсон шалтгааныг
“тайлбар” талбарт дэлгэрэнгүй бичнэ;
3.4.2.хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Татгалзах” товч
дарснаар гаалийн мэдүүлэг горимд байршуулахаас татгалзсан санд бүртгэгдэн, гаалийн
бүрдүүлэлт цуцлагдана;
3.4.3.горимд байршуулахаас татгалзсан шалтгаан, мэдүүлгийг хэвлэж, гарсан
зөрчлийг нотлох баримтад ашиглаж болно. Горимд байршуулахаас татгалзсан мэдүүлгийг
хэвлэхэд системээс “Татгалзсан” тэмдэглэгээтэй хэвлэгдэнэ.
3.5.Хүчин төгөлдөр болсон гаалийн мэдүүлгийг шаардлагатай тохиолдолд дараах
байдлаар засварлана:
3.5.1.мэдүүлэг хүчин төгөлдөр болсон өдөр засвар оруулах шаардлагатай бол
хяналт, бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч алдааны талаар дэлгэрэнгүй
тайлбарыг CAIS-ийн Гаалийн бүрдүүлэлтийн програмын “Тайлбар” талбарт бичиж,
засварлах зөвшөөрөл олгоно. Мэдүүлгийн засварлах хүсэлтийн агуулгыг энэ зааврын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Мэдүүлгийг засварт буцаах хүсэлтийн кодчилсон
жагсаалт”-аас сонгох ба тайлбарт мэдүүлгийн засвар оруулах барааны дэс дугаар,
хүснэгтийн дугаар, тайлбар, зуучлагчийн код зэргийг бичнэ;
3.5.2.мэдүүлгийн мэдээлэл мэдээллийн санд орсноос хойш засварлах
бол хяналт, бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч CAIS-ийн Гаалийн
бүрдүүлэлтийн програмд мэдүүлгийг засварлах тухай хүсэлтийг бичиж, гаалийн удирдах
төв байгууллагын статистикийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын нэгжид илгээнэ.
Мэдүүлгийн засварлах хүсэлтийн агуулгыг энэ зааврын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Мэдүүлгийг засварт буцаах хүсэлтийн кодчилсон жагсаалт”-аас сонгох ба тайлбарт
мэдүүлгийн засвар оруулах барааны дэс дугаар, хүснэгтийн дугаар, тайлбар, зуучлагчийн
код зэргийг бичнэ. Гаалийн удирдах төв байгууллагын статистикийн асуудал хариуцсан
зохион байгуулалтын нэгж хүсэлтийг хянаж үзээд, шаардлагатай тохиолдолд засвар
оруулах эрх нээнэ;
3.5.3.Гаалийн удирдах төв байгууллагын статистикийн асуудал хариуцсан
зохион байгуулалтын нэгж мэдээллийн санд хяналт тавих явцад засвар оруулах бол
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мэдүүлгийг засварлах тухай дэлгэрэнгүй зааврыг CAIS-ийн Гаалийн бүрдүүлэлтийн
програмд бичиж, гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллагын хяналт, бүрдүүлэлт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч руу буцаана. Энэ үед мэдүүлгийн бичлэг
“Гаалийн ерөнхий газраас засварт буцаасан” төлөвт орно;
3.6.мэдүүлгийн алдааг залруулахаар Гаалийн ерөнхий газарт хүсэлт илгээх
болон Гаалийн ерөнхий газраас засварт буцаахдаа энэ зааврын 1 дүгээр хавсралтаар
батлагдсан “Мэдүүлгийг засварт буцаах хүсэлтийн кодчилсон жагсаалт”-ын дагуу тайлбар
бичнэ;
3.7.засварт буцаасан мэдүүлэгт зөвхөн CAIS-ийн Гаалийн бүрдүүлэлтийн
програмын “Тайлбар” талбарт бичсэн засвар, өөрчлөлтийг оруулах бөгөөд бусад
хүснэгтүүдийн мэдээллийг өөрчлөхийг хориглоно;
3.8.буцаасан мэдүүлгийн бичлэгт ажлын 3 хоногт багтаан засвар, өөрчлөлтийг
оруулан баталгаажуулна;
3.9.өмнөх оны мэдүүлэгт дараа оны 3 дугаар сарын 1-ээс хойш засвар, өөрчлөлт
оруулах бол гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн газар, хорооны даргын албан бичгээр шалтгааныг
дэлгэрэнгүй бичиж, гаалийн удирдах төв байгууллагын статистикийн асуудал хариуцсан
зохион байгуулалтын нэгжид ирүүлнэ;
3.10.мэдүүлгийн бичлэгт засвар, өөрчлөлт оруулах явцад “Гаалийн ерөнхий газарт
хүсэлт илгээсэн”, “Гаалийн ерөнхий газраас засварт буцаасан” төлөвүүд болон “тайлбар”
талбарт бичигдсэн алдааны талаарх мэдээллийг өөрчлөхийг хориглоно;
3.11. “Гаалийн ерөнхий газарт хүсэлт илгээсэн”, “Гаалийн ерөнхий газраас засварт
буцаасан” мэдүүлгүүдийг нягтлан шалгаад алдаагүй бол “Тайлбар” талбарт тодорхой
бичиж, “Татгалзах” товч дарснаар мэдүүлгийн бичлэг “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт шилжинэ.
Энэ тохиолдолд алдаанд бүртгэгдэхгүй.
3.12.засвар, өөрчлөлт оруулах мэдүүлэгт анх бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн улсын
байцаагч өөр газар, хороо руу шилжсэн, удаан хугацаагаар чөлөө авсан болон өвчтэй,
ажлаасаа гарсан зэрэг шалтгаанаар засвар, өөрчлөлт хийх боломжгүй бол тухайн газар,
хорооны гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан удирдах ажилтан мэдүүлэгт шаардлагатай
засвар өөрчлөлтийг оруулах, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулна. Тухайн мэдүүлэгт
засвар, өөрчлөлт оруулсан гаалийн улсын байцаагчийн дугаар мэдүүлгийн санд
бүртгэгдэнэ;
3.13.Хүчин төгөлдөр болсон мэдүүлэгт засвар оруулсан тохиолдолд анхны
хэвлэсэн, алдаатай мэдүүлгийн маягтыг хүчингүй болгохдоо гаалийн мэдүүлгийн цаасан
хувиуд /архивт байгаа бол архивын хувийн/-ын Е хүснэгтэд “Хүчингүй мэдүүлэгт тооцов”
хяналтын тэмдэг дарна.                       
3.14.Хүчин төгөлдөр болсон мэдүүлэгт засвар, өөрчлөлт оруулах асуудлыг гаалийн
бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллагын хяналт, бүрдүүлэлтийн гаалийн улсын ахлах
байцаагч мэдүүлгийг хүчингүй болон татгалзах төлөвт оруулахыг хяналт, бүрдүүлэлтийн
асуудал хариуцсан нэгжийн дарга зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллана.
3.15.Гаалийн мэдүүлгийн бичлэгт засвар, өөрчлөлт оруулахад мэдээллийн системд
алдаа бүртгэгдэх бөгөөд нэг төрлийн алдааг 3-аас дээш удаа давтан гаргасан мөн энэхүү
зааврыг биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл
ногдуулах үндэслэл болно.
4.Гаалийн мэдүүлгийг хэвлэх, хадгалах
4.1.Гаалийн үндсэн болон нэмэлт мэдүүлэг, мэдүүлгийн хавсралтыг тус бүр 2
хувь хэвлэж, импортын мэдүүлгийн нэг хувийг мэдүүлэгчид өгч, нөгөө хувийг бүрдүүлэлт
хийсэн гаалийн байгууллагад хадгална. Экспортын мэдүүлгийн нэг хувийг мэдүүлэгчид
өгч, нөгөө хувийг хилийн гаалийн байгууллагад илгээнэ. Экспортын бараанд бүрдүүлэлт
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хийсэн гүний гаалийн байгууллага дагалдах бичиг баримтад мэдүүлгийн дугаарыг бичиж
хадгална.
4.2.Гүний гаалийн байгууллагад бүрдүүлэлт хийгдсэн экспортын мэдүүлгийн
цаасан хувь дээр хилийн гаалийн байгууллага эцсийн бүрдүүлэлт хийсэн огноог бичиж,
“Монголын гааль зөвшөөрөв” хяналтын тэмдгийг дарж баталгаажуулна.
4.3.Гаалийн бүрдүүлэлтийн зарим үйл ажиллагааг цаасгүй технологид шилжүүлсэн
тохиолдолд гаалийн мэдүүлэг хилийн гаалийн байгууллагад мэдээллийн сүлжээгээр
илгээгдэнэ.
4.4.Хилийн гаалийн байгууллага мэдүүлгийг мэдээллийн сүлжээгээр хүлээн авч
хянаад, CAIS-ийн Гаалийн бүрдүүлэлтийн програмд баталгаажуулалт хийж хилээр гаргах
зөвшөөрөл олгоно.
4.5.Гаалийн бүрдүүлэлтийн зарим үйл ажиллагааг цаасгүй технологид шилжүүлсэн
тохиолдолд гаалийн мэдүүлгийг хэвлэхгүйгээр мэдүүлэгчийн хүсэлтээр энэ зааврын 2
дугаар хавсралтаар батлагдсан үзүүлэлтийн дагуу гаалийн мэдүүлгийн жагсаалтыг гаргаж
өгч болно.
4.6.Гаалийн мэдүүлгийн гаалийн байгууллагад үлдэх хувийг дагалдах бичиг
баримтын хамт Архивын тухай хуулийн дагуу Архивын ерөнхий газар, Гаалийн удирдах
төв байгууллагаас баталсан “Хадгалах хугацааны жагсаалт”-ыг үндэслэн тухайн гаалийн
бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн газар, хорооны архивт хадгална.

----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
шалгах заавар”- ын 1 дүгээр хавсралт

МЭДҮҮЛГИЙГ ЗАСВАРТ БУЦААХ ХҮСЭЛТИЙН КОДЧИЛСОН ЖАГСААЛТ
Д/Д

1

Засварт буцаах хүсэлтийн агуулга

Барааг илгээгч, хүлээн авагчийн мэдээлэл

2
4
5

Тээврийн хэрэгсэл, барааны байршил

14

Барааны нэр, марк, зориулалт /унификаци/,
Барааны код

15
16
17
18
48
21
23

2

3

Мэдүүлгийн
хүснэгтийн
дугаар

Засварт буцаах хүсэлтийн
задаргаа
Нэршил
Илгээгч/Экспортлогч
Хүлээн авагч/Импортлогч
Санхүүгийн хувьд хариуцагч
байгууллага, дансны дугаар
Илгээх
үеийн
тээврийн
хэрэгсэл
Хил дээрх тээврийн хэрэгсэл
Чингэлэг
Ачих, буулгах газар
Барааны байршил
Баталгаат бүсийн код
Барааны нэр, төрөл
Барааны код
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4

Нэгж үнэ, тоо хэмжээ, цэвэр бохир жин,
даатгал, тээврийн зардал

7
25
26

5

Татвар, хураамж, ханш, валютын код

6

Горим, хэлцэл, хөнгөлөлтийн код

7

Улсын код, нэр

8
9

Дагалдах бичиг баримт
Зөрчил

27
28
29
30
31
32
33
34
37
19
20
49
1
8
47
10
11
12
13
24
54
70

Бараа нийлүүлэх нөхцөл
Хэмжих нэгж, тоо хэмжээ
(хэлцлийн)
Хэмжих нэгж, тоо хэмжээ
(ангиллын)
Баглаа боодол
Бохир жин (кг)
Суурь нэгж үнэ(ангиллын)
Тээврийн зардал
Даатгал
Нэмэгдэх зардал
Цэвэр жин (кг)
Хасагдах зардал
Гаалийн нэгж үнэ
Валютын код, нийт дүн
Ханш
Татвар, хураамж
Бүрдүүлэлтийн горим
Хэлцэл
Өмнөх горимын код
Илгээгч улсын код, нэр
Гэрээлэгч улсын код, нэр
Хүлээн авагч улсын код, нэр
Хандивлагч улсын код, нэр
Гарал үүслийн улсын код, нэр
Дагалдах бичиг баримтууд
Зөрчлийн улмаас гаалийн
мэдүүлэгт
өөрчлөлт,
засвар оруулж, зөрчлийг
арилгуулахаар
засварт
буцааж байгаа алдаа

----оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/82 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг
шалгах заавар”- ын 2 дугаар хавсралт

                      
МЭДҮҮЛГИЙГ ХУРААНГҮЙ БАЙДЛААР ХЭВЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1. Гаальд мэдүүлсэн огноо,
2. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын код,
3. Мэдүүлгийн дугаар,
4.БТКУС код (8 оронгийн түвшинд),
5. Барааны нэр, Марк, Зориулалт,
6. Ангиллын тоо хэмжээ,
7. Ангиллын хэмжих нэгж,
8. Цэвэр жин,
9. Бохир жин
10. Статистик дүн,
11. Аж ахуйн нэгжийн нэр, регистр,
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12. Гаалийн зуучлагч байгууллагын код,
13. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гэрчилгээний дугаар,
14. Илгээгч улс (импорт),
15. Хүлээн авагч улс (экспорт),
16. Гарал үүслийн улс,
17. Хэлцлийн код,
18. Гаалийн татварын дүн,
19. Онцгой татварын дүн,
20. Албан татварын дүн,
21. НӨАТ-ын дүн,
22. Хураамж дүн,
23. Бичиг баримтын гаалийн улсын байцаагчийн хувийн дугаар, баталгаажуулалт
хийсэн огноо (он, сар, өдөр, цаг, мин, сек),
24. Хяналт шалгалтын гаалийн улсын байцаагчийн хувийн дугаар, баталгаажуулалт
хийсэн огноо. (он, сар, өдөр, цаг, мин, сек),
25.Хяналт шалгалтын гаалийн улсын ахлах байцаагчийн хувийн дугаар,
баталгаажуулалт хийсэн огноо (он, сар, өдөр, цаг, мин, сек),
26. Гаалийн мэдүүлгийг “Баталгаажуулсан огноо” (он, сар, өдөр, цаг, мин, сек).
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар
сарын 12-ны өдөр    

Дугаар А/83                             

   Улаанбаатар хот

ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙ
БАРААГААР ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.10 дахь хэсэг,
Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.9 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Согтууруулах ундааг Сүхбаатар, Алтанбулаг, Замын-Үүд, Буянт-Ухаа боомтоор,
Цагааннуур боомтоор зөвхөн шар айраг нэвтрүүлж байхаар тогтоосугай.
2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт шалгалтын
газар /Э.Мөнхөө/-т даалгасугай.
3.Тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 649,
2007 оны 062 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
4.Энэхүү тушаалыг 2017 оны 01 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                                             ДАРГА                                   Б.АСРАЛТ
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018 оны 1 дүгээр сарын 25ны өдрийн 3843 дугаарт бүртгэсэн.

---оОо---
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ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР,
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА НАРЫН
ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2017 оны 06 дугаар
сарын 23-ны өдөр          

          

Дугаар А/52/А/148/А/123       

   Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.4 дэх хэсэгт заасныг
үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж ирэх
зөвшөөрөл олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тагнуулын ерөнхий газрын
Тамгын газрын дарга /хурандаа Ц.Хүрэлбаатар/, Гаалийн ерөнхий газрын Төрийн
захиргааны удирдлагын газрын дарга /О.Цэенрэгзэн/, Цагдаагийн ерөнхий газрын
Захиргааны удирдлагын газрын дарга /цагдаагийн хурандаа П.Оростогоо/ нарт тус тус
даалгасугай.
3.Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн
ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газрын даргын хамтарсан 2000 оны 272, 326, 344 дүгээр
тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГААЛИЙН
ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ
ГАЗРЫН ДАРГА
                                         Б.ХУРЦ

ЕРӨНХИЙ ЦАГДААГИЙН
ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА

                              Б.АСРАЛТ                                      Ө.ЭНХТӨР

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 06 дугаар сарын 27ны өдрийн 3751 дүгээрт бүртгэсэн.

---оОо--ТЕГ, ГЕГ, ЦЕГ-ын дарга нарын хамтарсан
2017 оны 06 сарын 23-ны өдрийн А/52/
А/148/А/123 дугаар тушаалын хавсралт

ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ДУУРАЙЛГАН ХИЙХ,
ГАДААД УЛСААС ОРУУЛЖ ИРЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ
ЖУРАМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 50.3-т заасны дагуу нэг бүрийн, олон хүнд
нөлөөлөх болон бусад тусгай хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл албадан зогсоох тусгай хэрэгсэл
/Цаашид “Тусгай хэрэгсэл” гэх/”-ийг үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулах
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зөвшөөрөл олгоход энэ журмыг мөрдөнө.
1.2.Тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулах
зөвшөөрөл олгоход Цагдаагийн албаны тухай хууль, Гаалийн тухай хууль тогтоомж, энэхүү
журмыг баримтална.
1.3.Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 50.3-т заасны дагуу цагдаагийн төв
байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад
улсаас оруулахыг хориглоно.
Хоёр. Зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих
2.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад
улсаас оруулах хүсэлтээ нийслэлд цагдаагийн төв байгууллагын харьяа зөвшөөрөл,
бүртгэл хариуцсан нэгж /цаашид “Зөвшөөрөл, бүртгэл хариуцсан нэгж” гэх/-д, аймагт нутаг
дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад гаргана.
2.2.Иргэн, хуулийн этгээд /цаашид “Хүсэлт гаргагч” гэх/-ээс дараах баримт, бичгийг
хүлээн авна:
а/өргөдөл /тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж
ирэх, үйл ажиллагаа явуулах хугацаа/;
б/хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь, нотариатаар
гэрчлүүлсэн хуулбар;
в/иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, оршин суух хаягийн тодорхойлолт;
г/тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх бол үйл ажиллагаа явуулах газрын
байршил, тоног төхөөрөмж, түүний гэрэл зураг;
д/тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх үйлдвэрлэлийн аюулгүй
ажиллагааны шаардлага хангасан зориулалтын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж,
үйлдвэрлэсэн тусгай хэрэгслийг туршиж шалгахад зориулсан байр, тоног төхөөрөмжийн
танилцуулга;
е/ажиллах боловсон хүчний танилцуулга;
ж/хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч, ажилтны ял шийтгэл эдэлж байсан эсэх
тухай лавлагаа.
2.3.Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн
хүсэлтийг судалж, зөвшөөрөл, бүртгэл хариуцсан нэгжид ажлын 3 хоногийн дотор
хүргүүлнэ.
2.4.Зөвшөөрөл, бүртгэл хариуцсан нэгж хүсэлт гаргагчийн бүрдүүлсэн материалыг
хүлээн авснаас хойш зөвшөөрөл олгох эсэхийг 7 хоногийн дотор судалж, шаардлага
хангасан тохиолдолд маягт /Маягт №-1/-ын дагуу зөвшөөрөл олгоно.
2.5.Энэ журмын 2.2-т заасан материал бүрдүүлэлтийн шаардлага хангаагүйн
улмаас хүсэлт гаргагчид зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзах бол үндэслэлийг зааж, албан
бичгээр хариу өгнө.
2.6.Зөвшөөрөл, бүртгэл хариуцсан нэгж тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган
хийх, гадаад улсаас оруулах иргэн, хуулийн этгээдэд зөвшөөрлийг тухай бүр олгоно.
2.7.Бүртгэлд авч, зөвшөөрлийн гэрчилгээ /цаашид “Гэрчилгээ” гэх/-г олгосноор
тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулах үйл ажиллагаа
эрхлэх эрх үүснэ /Маягт-1/.
2.8.Зөвшөөрөл, бүртгэл хариуцсан нэгж болон нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн
байгууллагын хэв журам хариуцсан нэгжийн ахлах байцаагч тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх,
дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, сан бүрдүүлнэ.
2.9.Тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулах үйл
ажиллагаанд хяналт тавихад хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч байнгын дэмжлэг үзүүлэх
үүрэгтэй.
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2.10.Энэ журмын 2.8-д заасан мэдээллийн сангаас тагнуулын төв байгууллага авч
ашиглаж болно.
2.11.Тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж ирэхийг
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлахыг хориглоно.
Гурав.Гэрчилгээг хүчингүй болгох
3.1.Тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулах гэрчилгээг
Зөвшөөрөл, бүртгэл хариуцсан нэгж нь дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно:
а/хууль тогтоомж зөрчсөн;
б/хуулийн этгээдийн удирдлага, ажилтнаас удаа дараа гэмт хэрэг, зөрчил гаргасан,
зөрчлийг нуун дарагдуулсан, тухайн зөрчилд арга хэмжээ аваагүй;
в/иргэн, хуулийн этгээд нь өөрөө хүсэлт гаргасан, хуулийн этгээд татан
буугдсан, үйл ажиллагаатай нь холбогдуулан цагдаагийн болон бусад эрх бүхий төрийн
байгууллагаас тавьсан шаардлагыг удаа дараа биелүүлээгүй.
3.2.Гэрчилгээг хүчингүй болгосон тухай шийдвэрийн талаар шийдвэр гарснаас
хойш 3 хоногийн дотор гэрчилгээ эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээд, харьяалах татварын
албанд албан бичгээр мэдэгдэнэ.
3.3.Тагнуул, гааль, цагдаагийн байгууллага тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган
хийх, гадаад улсаас оруулах иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина.
3.4.Шаардлагатай тохиолдолд тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад
улсаас оруулах үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг иж
бүрэн буюу хэсэгчилсэн байдлаар шалгаж болно.
Дөрөв.Тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх,
гадаад улсаас оруулахад тавигдах шаардлага
4.1.Тусгай хэрэгсэл нь техникийн норм, дүрэм, стандарт, аюулгүй байдлын
шаардлагыг бүрэн хангасан байх бөгөөд холбогдох эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт,
үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор баталгаажсан байна.
4.2.Гадаад улсаас оруулах тусгай хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсын стандарт,
техникийн норм, дүрэм, аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан, үйлдвэрлэгчийн
техникийн тодорхойлолтоор баталгаажсан байна.
4.3.Тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэсэн, дуурайлган хийсэн иргэн, хуулийн этгээд
тусгай хэрэгслийн техникийн үзүүлэлт, аюулгүй байдлын шаардлагад бүрэн нийцэж
байгааг зохих баримт бичгээр баталгаажуулна.
Тав.Тусгай хэрэгсэл хилээр нэвтрүүлэхэд хийх гаалийн шалгалт
5.1.Зөвшөөрөл, бүртгэл хариуцсан нэгж нь улсын хилээр тусгай хэрэгсэл
нэвтрүүлэх хүсэлтийг хүлээн авч, ажлын 7 хоногийн дотор судалж, маягт /Маягт №2/-ын
дагуу зөвшөөрөл олгоно.
5.2.Тусгай хэрэгсэл хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрөл авсан иргэн, хуулийн этгээд нь
гаалийн мэдүүлгийг дагалдах бичиг баримтын хамт гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.
5.3.Гаалийн байгууллага нь гаалийн мэдүүлгийг холбогдох бичиг баримтын хамт
хүлээн авч, гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу бичиг баримт болон бараанд шалгалт хийж,
тусгай хэрэгслийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулах эсэхийг шийдвэрлэнэ.
5.4.Хилээр нэвтрүүлсэн тусгай хэрэгслийн зөвшөөрөлд гаалийн байгууллага
тэмдэглэл хийж, гаалийн мэдүүлэгт хавсаргаж үлдээнэ /Маягт-2/.
5.5.Гаалийн байгууллага “Тусгай хэрэгслийг улсын хилээр оруулсан мэдээ”-г
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гаалийн удирдах төв байгууллагын гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан нэгжид сар бүрийн
30-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.
5.6.Гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан нэгж нь мэдээг нэгтгэн дараа сарын 5-ны
өдрийн дотор цагдаагийн төв байгууллагын гэрчилгээ олгосон нэгжид хүргүүлнэ.
5.7.Гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчлийн улмаас хураагдсан болон нягтлан шалгах
зорилгоор саатуулагдсан тусгай хэрэгслийг гаалийн удирдах төв байгууллагад, мэдээллийг
цагдаагийн байгууллагын Зөвшөөрөл, бүртгэл хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ.

----оОо----

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2017 оны 12 дугаар
сарын 22-ны өдөр

Дугаар А/300    

Улаанбаатар хот

   

ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2681 дүгээр зүйлийн 2681.1.8, 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.4 дэх заалт, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн
21.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Дэлхийн гаалийн байгууллагын Зөвлөлөөс “Барааг тодорхойлох, кодлох
уялдуулсан систем”-ийн Жагсаалтад 2012, 2017 онуудад оруулсан 467 багц нэмэлт,
өөрчлөлт, Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар зарим үндэсний кодод оруулсан 13
удаагийн нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотойгоор “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан
системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ыг хавсралтын
ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011
оны 207 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд
дарга /Ё.Бат-Эрдэнэ/-д даалгасугай.
                                          
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/212 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018 оны 2 дугаар сарын 19-ий
өдрийн 3860 дугаарт бүртгэсэн.
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 01 дүгээр
сарын 25-ны өдөр

Дугаар А/20

Улаанбаатар хот

ҮНДЭСНИЙ КОДОД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2681 дүгээр зүйлийн 2681.1.8, 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.1 дэх заалт, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн
21.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн
Засгийн газрын 26 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2017 оны А/300 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Барааг тодорхойлох,
кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”ын зарим үндэсний кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Үндэсний кодод орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг гаалийн бүрдүүлэлт, хяналт
шалгалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын холбогдох
газар, хэлтэс, харьяа гаалийн газар, хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд
дарга /Ё.Бат-Эрдэнэ/-д даалгасугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

----оОо---ГЕГ-ын даргын 2018.01.25-ны
А/20 дугаар тушаалын хавсралт

БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМД ҮНДЭСЛЭСЭН
ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТЫН ЗАРИМ
ҮНДЭСНИЙ КОДОД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
Д/д
1.
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Мөр

Үнд.
код

Барааны бичиглэл

Хэмжих
нэгж

Мөр 2710.12-ын үндэсний код 2710.12.11, 2710.12.12, тэдгээрт харгалзах барааны бичиглэл,
хэмжих нэгжийг хүчингүй болгож, дараах үндэсний кодыг нэмэх:
2710.12

13

---- Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 80

кг

2710.12

14

---- Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 92

кг

2710.12

15

---- Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 95
болон түүнээс дээш

кг
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2.

Мөр 2710.20-ийн үндэсний код 2710.20.11, 2710.20.12, тэдгээрт харгалзах барааны бичиглэл,
хэмжих нэгжийг хүчингүй болгож, дараах үндэсний кодыг нэмэх:
2710.20

13

---- Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 80

кг

2710.20

14

---- Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 92

кг

2710.20

15

---- Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 95
болон түүнээс дээш

кг

----оОо----

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 10 дугаар
сарын 17-ны өдөр

Дугаар А/212

Улаанбаатар хот

ҮНДЭСНИЙ КОДОД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2681 дугаар зүйлийн 2681.1.8 дахь заалт, 2711 дүгээр
зүйлийн 2711.1.2, 2711.1.4 дэх заалт, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 21
дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Озон задалдаг бодисын тухай Монреалын протоколд оруулсан Кигалийн
нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотойгоор Дэлхийн гаалийн байгууллагын Зөвлөлийн баталсан
2019 оны Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны
А/300 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан
системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын зарим үндэсний
кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг Нэгдүгээр хавсралтаар, Үндэсний кодод оруулсан
нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотой харьцуулсан хүснэгтийг Хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус
тус баталсугай.
2. Энэхүү тушаалыг гаалийн бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд
хэрэгжүүлж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын холбогдох газар, хэлтэс, дэргэдэх
байгууллага, харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.
3.

Тушаалыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

4. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд
дарга /Ё.Бат-Эрдэнэ/-д даалгасугай.

ДАРГА

Б.АСРАЛТ
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн
А/212 дугаар тушаалын Нэгдүгээр хавсралт

“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн
гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-д оруулах
үндэсний кодын нэмэлт, өөрчлөлт
Д.д

Нэмэлт, өөрчлөлт

1.

Үндэсний код 2903.39.10 болон 2903.39.90-ийг хүчингүй болгох.

2.

Мөр 2903.39-д Үндэсний код 2903.39.3, 2903.39.31-2903.39.39, 2903.39.4, 2903.39.41,
2903.39.42, 2903.39.43, 2903.39.49, 2903.39.5, 2903.39.51, 2903.39.59-ийг нэмэх:
Мөр

2.1

Үнд.
код

Барааны бичиглэл

2.2

2903.39

31

--- Цагираг бус ханасан нүүрсустөрөгчийн фторт
уламжлал:
---- Трифторметан (HFC-23)

2.3

2903.39

32

---- Дифторметан (HFC-32)

2.4

2903.39

33

2.5

2903.39

34

---- Фторметан (HFC-41),
1,2-дифторэтан (HFC-152),
1,1-дифторэтан (HFC-152а)
---- Пентафторэтан (HFC-125),
1,1,1-трифторэтан (HFC-143а),
1,1,2-трифторэтан (HFC-143)
---- 1,1,1,2-тетрафторэтан (HFC-134а),
1,1,2,2-тетрафторэтан (HFC-134)

2.6

2903.39

35

2.7

2903.39

36

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
3.
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Хэмжих
нэгж
кг
кг

кг
кг
кг

---- 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (HFC-227еа),
1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (HFC-236cb),
1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (HFC-236ea),
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (HFC-236fa)
кг
2903.39
37 ---- 1,1,1,3,3-Пентафторпропан (HFC-245fa),
1,1,2,2,3-пентафторпропан (HFC-245са)
кг
2903.39
38 ---- 1,1,1,3,3-Пентафторбутан (HFC-365mfc),
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (HFC-43-10mee)
кг
2903.39
39 ---- Бусад
кг
--- Цагираг бус ханаагүй нүүрсустөрөгчийн фторт
уламжлал:
2903.39
41 ---- 2,3,3,3-Тетрафторпропен (HFO-1234yf)
кг
2903.39
42 ---- 1,3,3,3-Тетрафторпропен (HFO-1234ze)
кг
2903.39
43 ---- (Z)-1,1,1,4,4,4-Гексафтор-2-бутен (HFO-1336mmz)
кг
2903.39
49 ---- Бусад
кг
--- Цагираг бус нүүрсустөрөгчийн бромт эсвэл иодот
уламжлал:
2903.39
51 ---- Метил бромид (бромт метан)
кг
2903.39
59 ---- Бусад
кг
Мөр 3824.74-т Үндэсний код 3824.74.1, 3824.74.11, 3824.74.12, 3824.74.19, 3824.74.2,
3824.74.21, 3824.74.29, 3824.74.90-ийг нэмж дараах байдлаар өөрчлөх:
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3.1

3824.74

3.3

3824.74

11

3.4

3824.74

12

3.5
3.6

3824.74

19

3.7

3824.74

21

3.8

3824.74

29

-- Хлорфторт нүүрсустөрөгч (HCFC) агуулсан, перфторт
нүүрстөрөгч (PFC) эсвэл фторт нүүрсустөрөгч (HFC)
агуулсан эсвэл агуулаагүй, гэхдээ хлорфторт нүүрстөрөгч
(CFC) агуулаагүй:
--- Үндэсний код 2903.39.31-2903.39.39-д заасан метан
(F=1-3), этан (F=2-5), пропан (F=5-7)-ы ханасан фторт
уламжлал,
1,1,1,3,3-пентафторбутан
(HFC-365mfc),
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан
(HFC-43-10mee)
агуулсан хольц:
---- Пентафторэтан (HFC-125), пропан (HC-290),
хлордифторметан (HCFC-22) бодисуудыг жингийн
60:2:38 харьцаагаар агуулсан хольц (R-402A)
---- Пентафторэтан (HFC-125), пропан (HC-290),
хлордифторметан (HCFC-22) бодисуудыг жингийн
38:2:60 харьцаагаар агуулсан хольц (R-402B)
---- Бусад
--- Мөр 2903.71-2903.75-д заасан бодис агуулсан
бусад хольц:
---- Хлордифторметан (HCFC-22), изобутан (HC-600a),
хлордифторэтан (HCFC-142b) бодисуудыг
жингийн 55:4:41 харьцаагаар агуулсан
хольц (R-406A)
---- Бусад

3.9

3824.74

90

--- Бусад

3.2

4.

4.1

3824.78

4.3

3824.78

11

4.4

3824.78

12

4.8

кг

кг
кг

кг
кг

Мөр 3824.78-д Үндэсний код 3824.78.1, 3824.78.11, 3824.78.12, 3824.78.19, 3824.78.2,
3824.78.21, 3824.78.22, 3824.78.23, 3824.78.24, 3824.78.25, 3824.78.29-ийг нэмж дараах
байдлаар өөрчлөх:

4.2

4.5
4.6
4.7

кг

3824.78

19

3824.78

21

3824.78

22

-- Перфторт нүүрстөрөгч (PFC) эсвэл фторт
нүүрсустөрөгч (HFC) агуулсан боловч хлорфторт
нүүрстөрөгч (CFC) эсвэл хлорфторт нүүрсустөрөгч
(HCFC) агуулаагүй:
--- Трифторметан (HFC-23) эсвэл перфторт нүүрстөрөгч
(PFC) агуулсан хольц:
---- Трифторметан (HFC-23),
1,1,1,2,2,2-гексафторэтан (PFC-116) бодисуудыг жингийн
39:61 харьцаагаар агуулсан
хольц (R-508A)
---- Трифторметан (HFC-23),
1,1,1,2,2,2-гексафторэтан (PFC-116) бодисуудыг жингийн
46:54 харьцаагаар агуулсан
хольц (R-508B)
---- Бусад
--- Бусад фторт нүүрсустөрөгч (HFC) агуулсан хольц:
---- Пентафторэтан (HFC-125),
1,1,1-трифторэтан (HFC-143а),
1,1,1,2-тетрафторэтан (HFC-134а) бодисуудыг
жингийн 44:52:4 харьцаагаар агуулсан
хольц (R-404A)
---- Дифторметан (HFC-32), пентафторэтан (HFC-125),
1,1,1,2-тетрафторэтан (HFC-134а) бодисуудыг жингийн
10:70:20 харьцаагаар агуулсан хольц
(R-407B)

кг

кг
кг

кг

кг
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4.9

3824.78

23

4.10

3824.78

24

4.11

3824.78

25

4.12

3824.78

29

---- Дифторметан (HFC-32), пентафторэтан (HFC-125),
1,1,1,2-тетрафторэтан (HFC-134а) бодисуудыг жингийн
23:25:52 харьцаагаар агуулсан хольц
(R-407C)
---- Дифторметан (HFC-32),
пентафторэтан (HFC-125) бодисуудыг жингийн 50:50
харьцаагаар агуулсан хольц (R-410A)
---- Пентафторэтан (HFC-125), 1,1,1-трифторэтан (HFC143а) бодисуудыг жингийн 50:50 харьцаагаар агуулсан
хольц (R-507A)
---- Бусад

кг
кг
кг
кг

----оОо---Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн
A/212 дугаар тушаалын Хоёрдугаар хавсралт

Үндэсний кодод оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн
харьцуулсан хүснэгт
БТКУС
2012
2903.39.10
2903.39.90

БТКУС
2017-2019
2903.39.10
2903.39.90

3824.74.00

3824.74.00

3824.78.00

3824.78.00

2020.01.01-ний өдрөөс мөрдөх үндэсний код
2903.39.51
2903.39.31
2903.39.32
2903.39.33
2903.39.34
2903.39.35
2903.39.36
2903.39.37
2903.39.38
2903.39.39
2903.39.41
2903.39.42
2903.39.43
2903.39.49
2903.39.59
3824.74.11
3824.74.12
3824.74.19
3824.74.21
3824.74.29
3824.74.90
3824.78.11
3824.78.12
3824.78.19
3824.78.21
3824.78.22
3824.78.23
3824.78.24
3824.78.25
3824.78.29
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар
сарын 02-ны өдөр

Дугаар А/266

Улаанбаатар хот

ҮНДЭСНИЙ КОДОД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2681 дугаар зүйлийн 2681.1.8 дахь заалт, 2711 дүгээр
зүйлийн 2711.1.2, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2
дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/300 дугаар тушаалын хавсралтаар
батлагдсан “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад
худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын зарим үндэсний кодод оруулах нэмэлт,
өөрчлөлтийг Нэгдүгээр хавсралтаар, Үндэсний кодод оруулсан нэмэлт, өөрчлөлттэй
холбоотой харьцуулсан хүснэгтийг Хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.
2. Үндэсний кодод оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг гаалийн бүрдүүлэлт, хяналт
шалгалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын холбогдох
газар, хэлтэс, дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нарт тус тус
үүрэг болгосугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд
дарга /Б.Батхишиг/-д даалгасугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

-оОоГаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн
А/266 дугаар тушаалын Нэгдүгээр хавсралт

“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн
гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын зарим
үндэсний кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлт
Д/д
1.
1.1

Үнд.
Барааны бичиглэл
код
Мөр 1001.19-д үндэсний код нэмж, дараах өөрчлөлтийг оруулах:
Мөр

1001.19

Хэмжих
нэгж

-- Бусад:
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1.2

1001.19

10

--- Хүнсний

кг

1.3

1001.19

20

--- Тэжээлийн

кг

2.

Мөр 1001.99-ийн үндэсний код 1001.99.10, 1001.99.20-д дараах нэмэлт,
өөрчлөлтийг оруулах:

2.1

--- Зөөлөн улаанбуудай:

2.2

1001.99

11

---- Хүнсний

кг

2.3

1001.99

12

---- Тэжээлийн

кг

2.4

--- Улаанбуудай болон хөх тарианы холимог:

2.5

1001.99

21

---- Хүнсний

кг

2.6

1001.99

22

---- Тэжээлийн

кг

-оОоГаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн
A/266 дугаар тушаалын Хоёрдугаар хавсралт

Үндэсний кодод оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн
харьцуулсан хүснэгт
БТКУС
2012

БТКУС
2017

1001.19.00

1001.19.00

1001.99.10

1001.99.10

1001.99.20

1001.99.20

Үндэсний кодын нэмэлт,
өөрчлөлт
1001.19.10
1001.19.20
1001.99.11
1001.99.12
1001.99.21
1001.99.22

-оОо-
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 08 дугаар     
сарын 14-ний өдөр

  

   Дугаар А/149           

       Улаанбаатар хот

ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, мөн хуулийн 2711дүгээр зүйлийн
2711.1.1, 2711.1.2 дахь заалт, Гаалийн ерөнхий газрын мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 5
дугаар сарын 8-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Барааны экспорт импортын статистикийн мэдээлэл” эмхтгэл, статистикийн
мэдээлэл лавлагаагаар үйлчлэхэд авах төлбөрийн хэмжээг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Энэ тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг
Статистикийн хэлтэс /Б.Цэрэн/-д үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2013
оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/114 дугаар тушаалаар батлагдсан “Статистикийн
мэдээлэл, лавлагаа авах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэх журам”,“Төлбөрийн хэмжээ тогтоох
тухай” 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/127 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй
болгосонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018 оны 08 дугаар сарын
23-ны өдрийн 3986 дугаарт бүртгэсэн.

-оОоГЕГ-ын даргын 2018 оны 08 дугаар
сарын 14-ний өдрийн А/149 дүгээр
тушаалын хавсралт

“Барааны экспорт импортын статистикийн мэдээлэл” эмхтгэл,
статистикийн мэдээлэл, лавлагаагаар үйлчлэхэд авах төлбөрийн хэмжээ
№
1

2
3
4

Мэдээллийн төрөл
Барааны экспорт импортын статистикийн мэдээлэл эмхтгэл
Хэвлэмэл байдлаар:
• - Сар бүрээр
• - Хагас жилийн, жилийн эцсийн
Мэдээллийн сангаас гаргасан статистикийн мэдээлэл
Лавлагаа /жагсаалтаар/
Цахим лавлагаа

Хэмжих нэгж
    

ш
ш

А4-ийн 1 нүүр
А4-ийн 1 нүүр

Төлбөр
/төг/
5000
10000
5000
5000
0

211

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 6 дугаар
сарын 20-ны өдөр

Дугаар А/128

   Улаанбаатар хот

ШАЛГУУР БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 185 дугаар зүйлийн 185.2 дахь хэсэг, 194 дүгээр зүйлийн
194.2 дахь хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.16 дахь заалт, Гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг
тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Тээвэрлэгч байгууллагад гаалийн итгэмжлэл олгох шалгуур”-ыг Нэгдүгээр,
“Бүрдүүлсэн бичиг баримтын жагсаалт”-ыг Хоёрдугаар, “Автотээврийн хэрэгслийн
жагсаалт”-ыг Гуравдугаар, “ГИТ” таних тэмдгийн загвар”-ыг Дөрөвдүгээр хавсралт ёсоор
тус тус баталсугай.
2.Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн “ГИТ” таних тэмдгийг батлагдсан
загварын дагуу хэвлүүлэхийг Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс /Д.Долгорсүрэн/-т үүрэг
болгосугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны
“Тээвэрлэгч байгууллагад гаалийн итгэмжлэл олгох шалгуур батлах тухай” 224, 2014
оны “Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” А/102 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй
болсонд тооцсугай.
4.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын
газар /П.Баттөр/-т даалгасугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 07 дугаар сарын 17ны өдрийн 4482 дүгээрт бүртгэсэн.

-оОо-

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/128 дугаар тушаалын
нэгдүгээр хавсралт

ТЭЭВЭРЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГАД ГААЛИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ
ОЛГОХ ШАЛГУУР
Нэг. Үндэслэл
1.1.Гаалийн хяналтад байгаа улс хооронд болон дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх
барааг гаалийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч тээвэрлэнэ.
1.2.Гаалийн байгууллагын тогтоосон шалгуурыг хангаж, гаалийн хууль, тогтоомжийг
хэрэгжүүлэхэд гаалийн байгууллагатай хамтран ажиллах тээвэрлэгч байгуулагад гаалийн
итгэмжлэл олгоно.
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Хоёр. Тээвэрлэгчид итгэмжлэл олгох шалгуур
2.1.Тээвэрлэлтийн 2-оос доошгүй жилийн туршлагатай, дараах шалгуурыг хангасан
аж ахуйн нэгж, байгууллагад итгэмжлэл олгоно. Үүнд:
2.1.1.автозамаар тээвэрлэлт гүйцэтгэх тохиолдолд автотээврийн хэрэгсэл нь
техникийн стандартын шаардлага хангасан, Монгол улсын бүртгэлд бүртгэгдэж улсын
дугаар авсан, тээвэрлэгчийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй байх;
2.1.2.Монгол Улсын MNS 5346:2017 стандарт хангасан, ачаа тээвэрлэлтийн
стандартыг мөрддөг талаар эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт гаргуулсан байх;
2.1.3.тээврийн хэрэгсэл нь гаалийн байгууллагын битүүмжлэл, тэмдэглэгээ
тавих боломжтой байх;
2.1.4.тээвэрлэлтийн онцгой нөхцөл шаардагдах барааг тээвэрлэх тохиолдолд
тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй байх;
2.1.5.гаалийн хяналтад байгаа бараа, тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэх явцад
эрсдэл үүссэн тохиолдолд гаалийн болон бусад татвар хураамжийг төлж барагдуулах
санхүүгийн чадавхитай болохыг сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлангаар нотолж, албан
бичгээр баталгаажуулсан байх;
2.1.6.тээвэрлэгч байгууллага нь сүүлийн хоёр жилийн байдлаар гаалийн
байгууллагын зөрчлийн санд бүртгэгдээгүй байх;
2.1.7.гаалийн байгууллагаас автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянах
боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор тээвэрлэгч байгууллага нь тээврийн хэрэгсэл бүрт
тээврийн хэрэгслийн байршлыг тогтоох систем /GPS/, цахим ломбо зэргийг байрлуулах;
2.1.8.барааг тээвэрлэх явцад бараанд үүсэх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор
ачаа тээвэрлэлтийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байх.
2.1.9.Тээвэрлэгч байгууллага нь жолооч бүртэй хамтран ажиллах тухай гэрээ
байгуулах.
2.2.Гаалийн итгэмжлэл авахыг хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага дараах бичиг
баримтыг бүрдүүлж, энэ тушаалын Хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Бүрдүүлсэн
бичиг баримтын жагсаалт”-ыг бөглөж, гаалийн удирдах төв байгууллагад ирүүлнэ. Үүнд:
2.2.1.тээвэрлэлт гүйцэтгэх чиглэл, тээвэрлэх барааны нэр төрлийг тусгасан
итгэмжлэл хүссэн өргөдөл;
2.2.2.тээвэрлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар тусгасан тээвэрлэгч
байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
2.2.3.гаалийн итгэмжлэл олгоход 2.1-д заасан шалгуурыг хангаж байгааг
нотолсон баримт бичиг;
2.2.4.ачаа тээвэрлэх талаар өөр аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулсан
гэрээ;                         
2.2.5.тээврийн хэрэгслийг 4 талаас (эгц урд, ард болон хажуу 2 талаас) нь
авсан өнгөт зургийн эх хувь болон файл;
2.2.6.энэ тушаалын Гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан хүснэгтийн дагуу
автотээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг Word, Excel хүснэгтээр гаргасан файл;
2.2.7.энэ шалгуурын 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4-т заасан шалгуурыг хангаж байгаа эсэх
талаар харьяалах гаалийн байгууллагын тодорхойлолт;
2.2.8.тээвэрлэгч байгууллагын танилцуулга;
2.2.9.автотээврийн үндэсний төвтэй байгуулсан “Улс хооронд ачаа тээвэрлэлт
гүйцэтгэх гэрээ”-ний хуулбар, Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын
Автотээврийн хэлэлцээрийн дагуу олгодог Зорчих зөвшөөрлийн бичиг /С зөвшөөрөл/-ийн
хуулбар;
2.2.10.татварын өр авлагагүй болохыг нотлох татварын байгууллагын
тодорхойлолт.
2.3.Тээвэрлэгч байгууллагад итгэмжлэл олгох, хүчингүй болгох асуудлыг
гаалийн удирдах төв байгууллагын Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж,
шийдвэрлүүлнэ.
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2.4.Гаалийн итгэмжлэлийн хугацаа 3 жил хүртэл байна.
2.5.Автозамаар тээвэр хийхээр гаалийн итгэмжлэл авсан тээвэрлэгчийн тээврийн
хэрэгсэл бүрт дараах шаардлага хангасан “Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч”-ийн
товчлол “ГИТ” таних тэмдэг байрлуулна;
2.5.1.энэ шалгуурын Дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан таних тэмдэг нь
тэгш өнцөгт хэлбэртэй, 14 х 7 см харьцаатай, цэнхэр өнгийн дэвсгэр дээр хөх өнгөөр
“ГИТ” гэж бичсэн байх бөгөөд зүүн дээд өнцөгт Монгол Улсын гаалийн байгууллагын бэлгэ
тэмдэг байх;
2.5.2.таних тэмдгийн ар талд: Тээвэрлэгч байгууллагын
нэр, тээврийн
хэрэгслийн марк, улсын бүртгэлийн дугаар, олгосон болон дуусах огноо бичигдсэн байх.
2.6.Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч гаалийн хяналтад тээвэрлэсэн бараа,
илгээсэн болон хүргэсэн гаалийн хяналтын бүсийн код, ачааны манифестын дугаар,
тээврийн хэрэгслийн дугаар зэрэг мэдээлэл агуулсан бүртгэлийг цахимаар эсхүл цаасаар
хөтөлж, харьяалах гаалийн газарт улирал бүр хүргүүлнэ.
2.7.Гаалийн байгууллагаас итгэмжлэл авсан тээвэрлэгч тээвэрлэлтийн чиглэл,
тээвэрлэх барааны нэр төрөл нэмэх, өөрчлөх тохиолдолд 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7д заасан шалгуурыг хангаж, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.9-т заасан бичиг баримтыг бүрдүүлж,
гаалийн удирдах төв байгууллагад хүсэлт гаргана.
2.8.Хүсэлт, бичиг баримтыг гаалийн удирдах төв байгууллагын асуудал хариуцсан
нэгж хянаж, шаардлага хангасан тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга
тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
2.9.Гаалийн байгууллагаас итгэмжлэл авсан тээвэрлэгч тээврийн хэрэгсэл нэмэх
тохиолдолд 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7-д заасан шалгуурыг хангаж, 2.2.1, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.9-т
заасан бичиг баримтын бүрдүүлж, гаалийн удирдах төв байгууллагад хүсэлт гаргана.
2.10.Хүсэлт, бичиг баримтыг гаалийн удирдах төв байгууллагын асуудал хариуцсан
нэгж хянаж, шаардлага хангасан тохиолдолд нэгжийн даргын зөвшөөрлийг үндэслэн
асуудал хариуцсан гаалийн улсын байцаагч CAIS системийн “карго” програмын “тээвэр”
цэсний тээврийн хэрэгслийн санд бүртгэнэ.
2.11.Гаалийн байгууллагаас итгэмжлэл авсан тээвэрлэгч итгэмжлэлийг бусдад
шилжүүлэх, худалдах, бэлэглэх, барьцаалах зэргээр шилжүүлж үл болно.
2.12.Гаалийн газар, хороо тээвэрлэгч байгууллагатай 1 жилийн хугацаатай гэрээ
байгуулан, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. Гэрээний хугацаа
дууссан тохиолдолд сунгаж болно.
Гурав.Гаалийн итгэмжлэлийн хугацаа сунгах, хүчингүй болгох
3.1.Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч нь итгэмжлэл хүчинтэй байх хугацаанд холбогдох
хууль тогтоомж зөрчөөгүй, гаалийн байгууллагаас тогтоосон шалгуурыг хангасан бол
итгэмжлэлийн хугацаа сунгах тухай хүсэлтийг хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө албан
бичгээр гаалийн удирдах төв байгууллагын асуудал хариуцсан нэгжид гаргана.
3.2.Хугацаа сунгах хүсэлт гаргахдаа энэ шалгуурын 2.1-д заасан шалгуурыг хангаж,
2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9-т заасан бичиг баримтын бүрдүүлж өгнө.
3.3.Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа, хууль сахилтын түвшинг шалгаж,
энэ шалгуурын 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5-т заасан нөхцөл илрээгүй тохиолдолд гаалийн
удирдах төв байгууллагын даргын тушаалаар хугацааг сунгана.
3.4.Итгэмжлэлийг дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно.
3.4.1.тээвэрлэгч итгэмжлэлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргасан;
3.4.2.тээвэрлэгчийн итгэмжлэлийн хугацаа дууссан, энэ шалгуурын 3.1-д заасан
хугацаанд сунгуулах хүсэлт гаргаагүй;
3.4.3.тээвэрлэгч байгууллага нь гаалийн болон холбогдох хууль тогтоомжийн
зөрчлийг 2 ба түүнээс дээш гаргасан;
3.4.4.энэ журмын 2.1-т заасан шалгуурыг хангахгүй болсон;
3.4.5.хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч, компанийн 10 хувь ба түүнээс дээш
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хувийн хувьцаа эзэмшигч, санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгжийн дарга, хуулийн зөвлөх
нь сүүлийн хоёр жилд гэмт хэрэг үйлдэж, шүүхээр ял шийтгүүлсэн.
3.5.Тээвэрлэгч итгэмжлэлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн
удирдах төв байгууллагын даргын тушаалаар хүчингүй болгоно.
3.6.Гаалийн итгэмжлэл нь хүчингүй болсон аж ахуйн нэгж, байгууллага шийдвэр
гарсан өдрөөс хойш 1 жилийн дараа итгэмжлэл авах хүсэлт гаргаж болно.
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/128 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

БҮРДҮҮЛСЭН БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
........он......сар......өдөр
А

Хүсэлт гаргагчийн нэр:

Регистрийн дугаар:

Б

Тээвэрлэлт хийх замын маршрут:

Харьяалах гаалийн газар, хорооны нэр:

В

Тээвэрлэлт
гүйцэтгэх
хэрэгслийн тоо:
толгой
чиргүүл

дугаар

№

тээврийн Улс хоорондын тээвэрлэлт гүйцэтгэх гэрээ:

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

1
2
3
4
5

Итгэмжлэл хүссэн өргөдөл
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар                                                                                          
Тээвэрлэгч байгууллагын танилцуулга
Гаалийн газар, хорооны тодорхойлолт
Тээврийн
хэрэгслийн
стандартын
шаардлага хангасан талаарх дүгнэлт
6
Автотээврийн хэрэгслийн жагсаалт
7
Фото зураг, тээврийн хэрэгслийн
гэрчилгээ
8
Тээврийн хэрэгслийн байршлыг тогтоох
систем /GPS, цахим ломбо/-ийн тухай
танилцуулга
9
Ачаа тээвэрлэх талаар өөр аж ахуйн
нэгж байгууллагатай байгуулсан гэрээ                                                                                                                            
10
Татвар, хураамж төлж барагдуулах бат
алгаа                                                                             
11
Санхүүгийн тайлангийн хуулбар                                                                                       
12
Даатгалын байгууллагын тодорхойлолт
Ачаа тээвэрлэлтийн даатгал                                                                                                                                 
13
Татварын байгууллагын тодорхойлолт                                                                                               
14
Бүрдүүлсэн бичиг баримтын цахим
хуулбар
НИЙТ ДҮН
Г

Үндсэн харьяалал, хаяг

Холбоо барих ажилтны нэр, утас

Баримтжуулалт
Дугаар

огноо

Огноо

хугацаа

Хуудасны тоо

Email хаяг

ЗАХИРАЛ................................................/...................................................../
Тамга,
гарын үсэг,
овог нэр
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Арлын дугаар

Улсын дугаар

Үйлд- вэрлэсэн
огноо

Өнгө

Өөрийн жин  /кг-р/

Даац    кг-р

Арлын дугаар

Тэнхлэгийн тоо

Модель

Марк

Улсын дугаар

                           ЗАХИРАЛ........................................................./................................/   
Тамга                               гарын үсэг, овог нэр

  

Д/д

Өөрийн жин /кг-р/

Даац /кг-р/

Тээврийн хэрэгслийг
хариуцах жолоочийн
мэдээлэл

Овог

Чиргүүлийн мэдээлэл

Нэр

Автомашины ерөнхий мэдээлэл
Регистрийн дугаар

.......................................................ХХК-ИЙН АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ

Хаяг

216
Үйлд вэрлэсэн
огноо
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“ГИТ” ТАНИХ ТЭМДЭГИЙН ЗАГВАР

“ГИТ” ТАНИХ ТЭМДЭГИЙН ЗАГВАР
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 10 дугаар
сарын 30-ны өдөр

Дугаар А/223

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4 дэх хэсэг, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15
дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.5 дахь хэсэг,
79 дүгээр зүйлийн 79.6.4 дэх заалт, 79.7 дахь хэсэг, 230 дугаар зүйлийн 230.1 дэх хэсэг,
2711 дүгээр зүйлийн 2711 .1.2 дахь заалт, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн
38 дугаар зүйлийн 38.1.4 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2019
оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх зорилгоор “Зорчигчийн хувийн
хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”-ыг Нэгдүгээр, “Зорчигчийн
гаалийн мэдүүлгийн маягт”-ыг Хоёрдугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.
2.Улсын хилээр татваргүй нэвтрүүлэх зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийн
тоо хэмжээнээс хэтэрсэн бараанд гаалийн болон бусад албан татварыг холбогдох
хууль тогтоомжийн дагуу ногдуулж, хураан авахыг гаалийн улсын байцаагч нарт үүрэг
болгосугай.
3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын
газар /П.Баттөр/-т даалгасугай.
4.Энэ тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нарт
үүрэг болгосугай.
5.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны
“Журам батлах тухай” 468, “Журамд өөрчлөлт оруулах тухай” 632, 2012 оны “Маягт батлах
тухай” А/139 дүгээр тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 11 дүгээр сарын 07ны өдрийн 4511 дүгээрт бүртгэсэн.

-оОо-
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/223 дугаар тушаалын Нэгдүгээр хавсралт

ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭД
ЗҮЙЛИЙГ ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх,
зорчигчоос гаалийн болон бусад татваргүй нэвтрүүлэх хувийн хэрэглээний эд зүйл, тоо
хэмжээ, үнийн дүнг тогтооход энэ журмын зорилго оршино.
1.2.Зорчигчийн аяллын зорилго, хугацаа, жилд хэдэн удаа улсын хил нэвтэрсэн
зэргээс шалтгаалан хувийн хэрэглээний эд зүйл, үнийн дүн, тоо хэмжээг тогтооно.
1.3.Зорчигчийн гар тээш болон аялж буй тухайн тээврийн хэрэгслийн ачаа тээшин
дэх барааг дагалдах ачаанд, зорчигч аялалын хугацаанд өөр тээврийн хэрэгсэл болон
чингэлэг, шуудан илгээмжээр илгээсэн барааг биеэс тусдаа ачаанд хамааруулна.
Хоёр.Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг
улсын хилээр нэвтрүүлэх
2.1.Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд аяллын үеэр зорчигчийн хэрэглээнд
шаардагдах эд зүйл /шинэ болон хуучин/, очих газар хүртэл хэрэглэхэд хүрэлцэх дахин
боловсруулалт шаардагдахгүй хүнс болон тухайн зорчигчийн аяллын зорилго, хугацааг
харгалзан дараах барааг хамааруулна. Үүнд:
2.1.1.хувийн гоёл чимэглэл /хувийн хэрэглээнээс илүүгүй/;
2.1.2.гэрэл зургийн аппарат болон дүрс бичлэг, кино зургийн камер,
тэдгээрийн тодорхой тоо хэмжээний хальс, хуурцаг болон бусад дагалдах хэрэгсэл;
2.1.3.зөөврийн слайд болон кино прожектор, тэдгээрийн тодорхой тоо
хэмжээний слайд болон хальс;
2.1.4.дуран;
2.1.5.зөөврийн хөгжмийн зэмсэг;
2.1.6.зөөврийн тоглуулагч, бичлэгийн хальс, СД тоглуулагч, дуу хураагч хальс,
бичлэг болон дискний хамт;
2.1.7.зөөврийн радио хүлээн авагч;
2.1.8.үүрэн телефон, ухаалаг цахим хэрэгсэл, тэдгээрийн дагалдах эд зүйл;
2.1.9.зөөврийн телевизор;
2.1.10.зөөврийн бичгийн машин;
2.1.11.зөөврийн компьютер болон дагалдах хэрэгсэл;
2.1.12.зөөврийн тооны машин;
2.1.13.хүүхдийн тэрэг, тэргэнцэр, зорчиж буй хүүхдийн тоогоор;
2.1.14.автомашинаар зорчиж байгаа тохиолдолд суудалд бэхлэгдсэн хүүхдийн
суудал, зорчиж буй хүүхдийн тоогоор;
2.1.15.тахир дутуу хүмүүсийн тэргэнцэр;
2.1.16.спортын хэрэглэл;
2.1.17.аяллын хугацаанд шаардагдах оношлогоо, эмчилгээний зориулалттай
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зөөврийн эмнэлгийн хэрэгсэл, тэдгээрийн дагалдах эд зүйл;
2.1.18.зорчигчийн аяллын зорилго, нөхцөл байдалд нийцсэн, түр
хугацаагаар нэвтрүүлж, аяллын хугацаандаа ашиглах мэргэжлийн багаж хэрэгсэл.
Дээр дурдсан эд зүйл болон гэр ахуйн бага оврын цахилгаан бараа тус бүр нэгээс
илүүгүй байна.
2.2 Дараах бараа зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд хамаарахгүй:
2.2.1.байгалийн төрхөөрөө байгаа болон боловсруулалт хийгдсэн үнэт
металл, эрдэнийн чулуу, байгалийн болон гоёлын чулуу;
2.2.2.боловсруулаагүй, дахин боловсруулалт хийгдэх бараа;
2.2.3.мал амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд;
2.2.4.үйлдвэрлэлийн зориулалттай түүхий эд, бараа материал;
2.2.5.химийн болон цацраг идэвхт бодис;
2.2.6.арилжааны зориулалттай хүнс;
2.2.7.барилгын материал;
2.2.8.бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл;
2.2.9.хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон, хязгаарласан бараа;
2.2.10.түүх, соёлын дурсгалт зүйлс, палеонтологийн болон археологийн
олдвор;
2.2.11.төрийн одон медаль;
2.2.12.пиротехникийн хэрэгсэл;
2.2.13. хүйтэн зэвсэг
2.2.14.шинжлэх ухаан, техникийн ололт, газар нутгийн дүрс, зураг зүйн бусад
материал, судалгаа шинжилгээний материал
2.3.Зорчигч нь энэ журмын 2.1-д заасан бараанаас гадна дараах тоо хэмжээ бүхий
эд зүйлийг гаалийн болон бусад албан татваргүйгээр гаалийн хилээр нэвтрүүлнэ.
2.3.1.Архи, дарс тус бүр 2 литр, пиво 3 литр, янжуур 200 ширхэг, сигар, навчин
тамхи 50 ширхэг, задгай тамхи 250 граммаас илүүгүй.
2.3.2.Гадаадад 6 сараас дээш хугацаагаар сурч, ажиллаж байсан болон
Монгол Улсад 6 сараас дээш хугацаагаар сурч, ажиллах иргэдийн хувийн эд хогшил, гэр
ахуйн тавилга бусад хэрэгсэл шинэ хуучнаас үл хамааран тус бүр нэгээс дээшгүй.
2.3.3.Нотариатын, эсхүл засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн
баталгаажуулсан гэрчилгээнд заасан нэр төрөл, тоо хэмжээ бүхий өв залгамжлалын эд
хөрөнгө /өв залгамжлалын эд юмс, үнэт эдлэлийг борлуулсан орлогоор худалдан авсан
зүйлийг өв залгамжлалын эд хөрөнгөд тооцохгүй/.
2.3.4.Гэрийн тэжээвэр амьтан нэр төрөл тус бүрээс 1-ээс илүүгүй,
2.3.5. Чандар, шарил
2.4.Энэ журмын 2.3.1-д заасан бараа 18 насанд хүрээгүй болон хилээр гараад 24
цагийн дотор буцаж орж байгаа зорчигчид хамаарахгүй.
2.5.Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн биедээ авч яваа
валютыг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн тоо хэмжээгээр улсын хилээр оруулж болно.
Монгол Улсын иргэн чөлөөтэй хөрвөдөг гадаад валютыг гаальд мэдүүлсэн тоо хэмжээгээр,
гадаадын иргэд, харьяалалгүй хүний валютыг гадаадаас оруулсан гаалийн мэдүүлэг,
банкнаас худалдан авсан баримтыг үндэслэн улсын хилээр гаргана.
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Гурав.Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эмийг улсын хилээр нэвтрүүлэх
3.1.Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эмийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд Гаалийн
тухай хуулийн 227 дугаар зүйлийг мөрдөнө.
3.2.Зорчигчийн аяллын хугацаанд эмчилгээнд хэрэглэх эмийн тоо хэмжээг
эмнэлгийн байгууллагын магадлагааг үндэслэн хилээр нэвтрүүлнэ.
Дөрөв.Зорчигчийн хувийн тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх
4.1.Зорчигчийн хувийн тээврийн хэрэгсэл гэдэгт зорчигчийн байнга оршин суугаа
газарт улсын бүртгэлтэй хувийн тээврийн хэрэгслийг ойлгоно.
4.2.Зорчигчийн байнга оршин суугаа газар гэдэгт тухайн улсын иргэний, тухайн
улсын харьяат иргэнтэй гэр бүл болсон, цагаачлах, хөдөлмөр эрхлэх, хөрөнгө оруулах,
суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх болон хувийн
бусад зорилгоор 90 хоногоос дээш хугацаагаар амьдарч байгаа гадаадын иргэний оршин
суугаа улсыг ойлгоно.
4.3.Зорчигчийн хувийн тээврийн хэрэгслийг тухайн зорчигчийн Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрт болон хилийн чанадад байх зөвшөөрөгдсөн хугацаанд хилээр түр хугацаагаар
нэвтрүүлж, бүртгэлээр хяналт тавина.
4.4.Хэрэв зорчигчийн хувийн тээврийн хэрэгслийг хилээр нэвтрүүлснээс хойш
тогтоосон хугацаанд буцаан нэвтрүүлээгүй бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу
гаалийн бүрдүүлэлт хийж, гаалийн болон бусад татвар ногдуулна.
4.5.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эсхүл бусдын өмчлөл, эзэмшилд байгаа тээврийн
хэрэгслийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх тохиолдолд өмчлөгч, эзэмшигчээс нотариатаар
баталгаажуулсан итгэмжлэлийг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.
Тав.Гаалийн бүрдүүлэлт
5.1.Тусгай журам тогтоогоогүй бол зорчигчийн биедээ авч яваа хувийн хэрэглээний
эд зүйл болон биеэс тусдаа илгээсэн бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх үндэслэл нь
зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг болно.
5.2.Зорчигч гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичиж гарын үсэг зурж гаалийн улсын
байцаагчид өгнө. Зорчигч биеэс тусдаа явуулсан ачаанд гаалийн мэдүүлгийг 2 хувь бичих
ба нэгдүгээр хувийг хилийн гаалийн байгууллага авч, хоёрдугаар хувийг биеэс тусдаа
илгээсэн бараанд гаалийн эцсийн бүрдүүлэлт хийх гаалийн байгууллагад хүргүүлэхээр
эзэнд нь өгнө.
5.3.Олон улсын нисэх онгоцны буудал болон хос гарцын систем нэвтрүүлсэн
хилийн боомтод зорчигч улаан, ногоон гарцыг сонгох буюу үйл хөдлөлөөр гаалийн
байгууллагад мэдүүлж болно.
5.4.Насанд хүрээгүй зорчигчийн барааг эцэг, эхийн эсхүл асран хамгаалагчийн
гаалийн мэдүүлэгт бичнэ.
5.5. Дараах бараатай зорчигч зорчигчийн гаалийн мэдүүлгээр гаалийн байгууллагад
бичгээр мэдүүлнэ.
5.5.1.автотээврийн хэрэгсэл
5.5.2.15 саяас дээш төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют,
санхүүгийн хэрэгсэл, цахим мөнгө;
5.5.3.энэ журмын 2.2, 2.5-д заасан бараа;
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5.5.4.энэ журмын 2.3.2-2.3.5-д заасан бараа;
5.5.5.энэ журмын 2.3.1-д заасан тоо хэмжээнээс илүү;
5.5.6.галт зэвсэг;
5.5.7.өв залгамжлалын эд хөрөнгө;
5.5.8.биеэс тусдаа илгээсэн ачаа;
5.5.9.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис;
5.5.10.гаалийн болон бусад татвар төлөх бараа;
5.5.11.бусдад дамжуулах бараа;
5.6.Гаалийн улсын байцаагч зорчигчийн гаалийн мэдүүлгийг хүлээн авсан, эсхүл
зорчигч ногоон гарцыг сонгож, нэвтэрсэн үеэс гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн гэж үзнэ.
5.7.Гаалийн улсын байцаагч зорчигчийн мэдүүлсэн гаалийн мэдүүлгийг хүлээн авч,
шаардлагатай бол холбогдох бичиг баримтыг гаргуулан авна. Эдгээр бичиг баримт байхгүй
тохиолдолд мэдүүлэгчээр тайлбар бичүүлж авна.
5.8.Гаалийн улсын байцаагч нь зорчигчийн барааг гаалийн мэдүүлэг, холбогдох
бичиг баримттай тулган шалгаж, гаалийн болон бусад татвар ногдох барааг гаалийн хууль
тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
5.9.Шалгалтаар гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүй илрээгүй бол
гаалийн улсын байцаагч зорчигчийн гаалийн мэдүүлэгт гарын үсэг зурж, хувийн дугаар
бүхий тэмдгийг тод дарж баталгаажуулна.
5.10.Гаалийн шалгалтаар зөрчил илэрсэн тохиолдолд зорчигчийн гаалийн
мэдүүлгийг “Зөрчил шалган шийдвэрлэсэн баримт”-д хавсаргана.
5.11.Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд хамаарахгүй бөгөөд 3000000 /гурван
сая/ төгрөг болон түүнээс доош үнийн дүн бүхий арилжааны шинж чанартай бараанд
“Зорчигчийн барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” /Маягт №2/-аар, 3.000.001 төгрөг /
гурван сая/-өөс дээш үнийн дүн бүхий арилжааны шинж чанартай бараанд гаалийн хилээр
нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгээр гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
5.12.Дамжин өнгөрөх зорчигчийн гаалийн мэдүүлэгт тэмдэглэсэн бараа нь Монгол
Улсад орсон үеэс гарах хүртэлх хугацаанд гаалийн хяналтад байна.
Зургаа.Гаалийн хяналт
6.1. Олон улсын нисэх онгоцны буудал болон хос гарцын систем нэвтрүүлсэн
хилийн боомтод зорчигч гаалийн хилээр нэвтрэхдээ гаалийн хяналтын улаан, ногоон
гарцыг сонгож болно.
6.2.Гаалийн байгууллага зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд гаалийн
бүрдүүлэлт хийх танхимд улаан, ногоон гарцын таних тэмдэг, танилцуулгыг зорчигчдод
харагдахаар газар байрлуулсан байна.
6.3.Зорчигч гаалийн хилээр нэвтрэх гарцаа өөрөө сонгоно.
6.4.Энэ журмын 5.5-д заасан тохиолдолд зорчигч улаан гарцаар нэвтэрнэ.
6.5.Зорчигчийн бараанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн бүрдүүлэлт
хийнэ.
6.6.Зорчигч арван таван сая ба түүнээс дээш төгрөг, түүнтэй тэнцэх хэмжээний
гадаад валют, санхүүгийн хэрэгсэл, цахим мөнгөтэй бол гаалийн мэдүүлгийг 2 хувь бичнэ.
Гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч зорчигчийн мэдүүлсэн бэлэн
мөнгийг шалгаж, гаалийн мэдүүлгийн 4 дэх хүснэгтэд хувийн тэмдэг дарж баталгаажуулан
нэг хувийг зорчигчид өгч, нөгөө хувийг гаалийн байгууллагад үлдээнэ. Гаалийн мэдүүлгийг
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үндэслэн СAIS системийн Эрсдэлийн удирдлага хэсгийн Бэлэн мөнгөний хяналт програмд
бүртгэнэ.
6.7.Улсын хилээр түр хугацаагаар оруулж буй зорчигчийн галт зэвсэг /ангийн,
спорт сургалтын, төрийн тусгай хамгаалалтын/-ийг гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч шалгаж, зөвшөөрлийн бичгийн зохих хүснэгтэд тэмдэглэгээ хийж
баталгаажуулан, гаалийн улсын байцаагч СAIS системийн Эрсдэлийн удирдлага хэсгийн
Галт зэвсгийн бүртгэл програмд бүртгэнэ.
6.8.Улсын хилээр буцаан гаргаж байгаа галт зэвсгийг гаалийн улсын байцаагч
шалгаж, Галт зэвсгийн бүртгэл програмд баталгаажуулна.
6.9.Энэ журмын 5.5-д заасан бараагүй зорчигч ногоон гарцаар нэвтэрч болно.
6.10.Ногоон гарцаар нэвтэрч буй зорчигч зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг бичихгүй
байж болно.
6.11.Зорчигч ногоон гарцыг сонгосон бол энэ журмын 5.5-д заасан бараа байхгүй
хэмээн мэдүүлсэн гэж үзнэ.
6.12.Ногоон гарцаар нэвтрэх зорчигч, тэдгээрийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд
гаалийн хяналт тавьж гаалийн хилээр нэвтрүүлнэ.
6.13.Ногоон гарцаар нэвтэрч буй зорчигч энэ журам болон гаалийн хууль тогтоомж
зөрчсөн нь гаалийн хяналтаар илэрсэн, эсхүл гаалийн байгууллага энэ талаар мэдээлэл
авсан бол гаалийн шалгалт хийнэ.
6.14.Гаалийн шалгалтаар зорчигч хууль, тогтоомж зөрчсөн нь тогтоогдвол
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
6.15.Энэ журмаар зохицуулагдаагүй асуудлыг гаалийн тухай болон холбогдох хууль
тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

---оОо---

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/223 дугаар тушаалын Хоёрдугаар хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛЬ ЗОРЧИГЧИЙН ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ
* Та энэ мэдүүлгийг бичихээс өмнө “ЗОРЧИГЧИЙН АНХААРАЛД” хэсгийг уншина уу.
* Энэ мэдүүлгийг 16-аас дээш насны зорчигч бичнэ.
* Та гаальд үнэн зөв мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
Орох □ Гарах □
1.ЗОРЧИГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Овог
Эцгийн нэр
Нэр
Иргэншил:

Хүйс: □ Эр □ Эм

Паспорт №

Төрсөн огноо: Он __ сар __ өдөр ___

Регистрийн дугаар :
(Зөвхөн Монгол Улсын иргэн)
Хил нэвтрэх боомт:

Аяллын/тээврийн хэрэгслийн дугаар:

Таны асрамжинд яваа хүний тоо:

16-аас дээш насны хүн:

Аяллын зорилго:
□ Бусад

16-аас
хүүхэд:

доош

насны

□ Албан □ Бизнес □ Суралцах
□ Зочлох □ Жуулчлал □ Эмчилгээ
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Аяллын маршрут (Дамжин өнгөрсөн улс орнууд)
1. 2. 3. 4.
2.ТА ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭДҮҮЛЭХ БАРААТАЙ ЭСЭХ?

Тийм

Үгүй

□

□

Хэрэв та “ТИЙМ” гэж мэдүүлсэн бол “БАРААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ”
хүснэгтэд дэлгэрэнгүй бичнэ үү.
3.БАРААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ:
Барааны нэр

Тоо хэмжээ

Үнэ

4. Та 15 саяас дээш төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют, санхүүгийн
хэрэгсэл, цахим мөнгөтэй эсэх: □ Тийм □ Үгүй
Нийт дүн
Валютын нэр
Тоогоор
Үсгээр

ЗОРЧИГЧИЙН АНХААРАЛД
1.Зорчигч та доор дурдсан бараатай бол энэ мэдүүлгийг бөглөж, улаан гарцаар нэвтэрнэ.
2.16 нас хүрээгүй зорчигчийн барааг эцэг эх, асран хамгаалагчийн гаалийн мэдүүлэгт бичнэ.
3.Бусдад дамжуулах бараа нь зорчигчийн бараанд тооцогдоно.
4.Зорчигч дараах тоо хэмжээ бүхий барааг гаалийн болон бусад татваргүйгээр гаалийн хилээр
нэвтрүүлэх эрхтэй : Архи, дарс тус бүр 2 литр, пиво 3 литр, янжуур 200 ш, сигар навчин тамхи 50
ш, задгай тамхи 250 граммаас илүүгүй.
5.18 нас хүрээгүй зорчигчид согтууруулах ундаа, тамхи нэвтрүүлэхийг зөвшөөрөхгүй.
6.Зорчигч энэ мэдүүлгийн 2 болон 4-т дурдсан барааг мэдүүлсэн бол 2 хувь бичнэ.
7.Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон, тарифын болон тарифын бус хязгаарлалттай барааг
худал, эсхүл дутуу мэдүүлсэн, огт мэдүүлэхгүй хууль бусаар гаалийн хилээр нэвтрүүлсэн, эсхүл
нэвтрүүлэхийг завдсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
5.Хориглосон бараа:
1. Мансууруулах бодис, тэдгээрийг хэрэглэх, үйлдвэрлэхэд зориулсан багаж хэрэгсэл, мансууруулах
ургамал нэвтрүүлэх;
2.Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, кино, дүрс бичлэг, зураг болон бусад зүйл
нэвтрүүлэх;
3.Зөвшөөрөлгүй химийн хорт болон аюултай бодис, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, донорын цус, эд
эрхтэн, өвчин үүсгэгч нян нэвтрүүлэх;
4.Түүх соёлын хосгүй үнэт зүйл гаргах;
5.Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн эд зүйл хууль бусаар нэвтрүүлэх.
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6.Гаалийн байгууллагад мэдүүлэх бараа:
1.Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, ан амьтны холбогдолтой судалгааны ажлын сорьц,
дээж, хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон, хязгаарласан бараа;
2.Түүх соёлын дурсгалт зүйл, археологи, палеонтологи, угсаатны зүй болон зоос судлалын
чиглэлийн олдвор, цуглуулга, төрийн одон медаль;
3.Алт, мөнгө, байгалийн төрхөөрөө байгаа болон боловсруулалт хийгдсэн үнэт металл, эрдэнийн
чулуу, байгалийн болон гоёлын чулуу;
4.15 саяас дээш төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют, санхүүгийн хэрэгсэл, цахим
мөнгө;
5.Шинжлэх ухаан, техникийн ололт, газар нутгийн дүрс, зураг зүйн бусад материал, судалгаа
шинжилгээний материал;
6.Галт зэвсэг, пиротехникийн хэрэгсэл, хутга, хүйтэн зэвсэг;
7.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис;
8.Химийн болон цацраг идэвхит бодис;
9.Боловсруулаагүй дахин боловсруулалт хийх бараа, үйлдвэрлэлийн зориулалттай бараа, түүхий
эд, бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, барилгын материал;
10.Бусдад дамжуулах бараа;
11.Биеэс тусдаа илгээсэн ачаа;
12.Арилжааны шинж чанартай бараа.
Зорчигчийн гаалийн мэдүүлгийг үнэн зөв бичсэн:
Гарын үсэг Он _____сар_____өдөр_____
Гаалийн тэмдэглэгээ:
Гаалийн улсын байцаагчийн Хувийн тэмдэг гарын үсэг
Гаалийн хууль тогтоомж болон энэ мэдүүлгийн талаар тодруулах зүйл байвал гаалийн улсын
байцаагчид хандана уу.
Хуулиа сахин мөрдөж, бидэнтэй хамтарч ажилласан
Танд баярлалаа!
 1800-1281 ГААЛЬ СОНСОЖ БАЙНА

---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 10 дугаар
сарын 30-ны өдөр

  

Дугаар А/226
  

   Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн Газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 252 дугаар зүйлийн 252.8 дахь хэсэг, 256 дугаар
зүйлийн 256.7 дахь хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, 2711.1.2 дахь заалт,
Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах, магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах
журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын
дэргэдэх Гаалийн төв лаборатори /С. Цэрэнчимэд/-д үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10
дугаар сарын 22-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 683 дугаар тушаал, 2015 оны 8 дугаар
сарын 18-ны өдрийн “Бүрдүүлэлт хийх тухай” А/201 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй
болгосугай.
 	
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 11 дүгээр сарын 07ны өдрийн 4514 дүгээрт бүртгэсэн.

---оОо--Гаалийн Ерөнхий Газрын даргын 2019 оны
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Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах, магадлан шинжилгээ хийх,
дүгнэлт гаргах журам
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.Энэ журмаар бараанаас сорьц, дээж, загвар авах, магадлан шинжилгээ
хийх болон гаалийн лабораторийн (Төв болон салбар лаборатори) дүгнэлт гаргах үйл
ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулна.
1.2.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараанд гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийх явцад
нарийн мэргэжлийн тусгай мэдлэг шаардагдах, гаалийн зорилгоор барааны ангиллын
кодыг тодорхойлох тохиолдолд магадлан шинжилгээ хийнэ.
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1.3.Гаалийн лаборатори нь магадлан шинжилгээний талаар шийдвэр гаргахдаа бие
даасан, хараат бус зарчмыг баримтална.
1.4.Улсын хилээр нэвтрүүлэх бараанаас гаалийн байгууллага дээж авч магадлан
шинжилгээ хийлгэхээс бусад тохиолдолд хуулийн этгээд, иргэний гаргасан хувийн
хүсэлтийн дагуу магадлан шинжилгээ хийлгэх, барааны ангиллын код тодорхойлуулах
зорилгоор дээж, сорьц, загвар ирүүлсэн бол гаалийн лабораторийн даргын зөвшөөрлөөр
шийдвэрлэнэ.
1.5.Гаалийн лаборатори нь Гаалийн тухай хууль болон бусад холбогдох
хууль тогтоомж, Стандарт, хэмжил зүйн газраас баталсан “Сорилтын болон шалгалт
тохируулгын лабораторийн чадавхид тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS ISO/IEC 17025
стандартыг хэрэгжүүлж ажиллана.
Хоёр.Магадлан шинжилгээ хийлгэх тухай шийдвэр гаргах
2.1.Мэдүүлэгч нь гаалийн байгууллагад барааг мэдүүлж, мэдүүлгийн СEPS
програмд барааны холбогдох мэдээллийг гаалийн бүрдүүлэлтийн програмд байршуулсан
“Лабораторийн шинжилгээнд хамрагдах барааны жагсаалт”-ыг үндэслэн оруулна.
2.2.Бараа нь лабораторийн магадлан шинжилгээнд хамрагдах тохиолдолд барааг
дангаар нь эсвэл бусад бараатай хамтад нь мэдүүлэх эсэхийг мэдүүлэгч сонгоно.
2.3.Мэдүүлсэн бараа нь гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн явцад нарийн мэргэжлийн
тусгай мэдлэг, ур чадвар шаардах тохиолдолд магадлан шинжилгээ хийлгэх тухай
шийдвэрийг гаалийн улсын байцаагч гаргана.
2.4.Гаалийн улсын байцаагч нь “Бараанд магадлан шинжилгээ хийх тухай шийдвэр”
гаргасан талаар мэдүүлэгчид танилцуулна.
2.5.Гаалийн улсын байцаагч нь мэдүүлэгчийг байлцуулан сорьц, дээж, загварыг
холбогдох стандартын дагуу авч, битүүмжлэн, гаалийн байгууллагын мэдээллийн
автоматжуулсан систем CAIS програмд /цаашид CAIS програм гэх/ магадлан шинжилгээ
хийлгэх тухай шийдвэрийг бичиж, шинжилгээ хийх лаборатори (Гаалийн төв болон
салбар лаборатори)-г сонгож, мэдүүлгийн дугаар болон сорьц, дээж, загвартай холбоотой
мэдээлэл, шаардлагатай бол фото зургийг лабораторийн дүгнэлтийн СAIS програмын
“Маягт бичих талбар”-т оруулж, хяналтын бүс хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид
хянуулахаар илгээнэ.
2.6.Гаалийн хяналтын бүс хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч шинжилгээнд
хамрагдах барааны мэдээллийг хянаж баталгаажуулснаар сорьц, дээж, загварын
бүртгэлийн дугаар CAIS програмд автоматаар бүртгэгдэж гаалийн лабораторид цахимаар
илгээгдсэн үеэс лабораторийн дүгнэлт гарах хүртэлх хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлтийн
үйл ажиллагаа түр зогсоно.
2.7.Сорьц, дээж, загвар авсан гаалийн улсын байцаагч нь лабораторийн
дүгнэлтийн CAIS програмд баталгаажсан мэдээллийг хэвлэж, хяналтын бүс хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагчийн хамтаар гарын үсэг зурж, хувийн тэмдэгээр
баталгаажуулан, мэдүүлэгчээр гарын үсэг зуруулж, дагалдах бичиг баримт болон
битүүмжилсэн сорьц, дээж, загварын хамт лабораторид шуудангаар эсвэл бие
төлөөлөгчөөр хүргүүлнэ.
2.8.Магадлан шинжилгээ хийлгэх тухай шийдвэрт магадлан шинжилгээ хийх
үндэслэл, зорилго, байгууллагын нэр, шинжээчийн өмнө тавигдах асуулт, дагалдах бичиг
баримтыг тусгасан байна.
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Гурав.Сорьц, дээж, загвар авах, хадгалах, устгах
3.1.Гаалийн тухай хуульд заасны дагуу гаалийн байгууллага, албан тушаалтан нь
гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, магадлан шинжилгээнд хамруулах зорилгоор бараанаас
сорьц, дээж, загварыг олон улсын болон монгол улсын холбогдох стандартын дагуу авч,
магадлан шинжилгээ хийх тухай шийдвэрт тухайн барааны улсын хилээр нэвтрүүлэх тоо,
хэмжээг бичнэ.
3.2.Сорьц, дээж, загвар нь тухайн барааг бүрэн төлөөлж чадахуйц, тоо хэмжээ нь
магадлан шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргахад хүрэлцэхүйц, олон улсын болон Монгол
улсын стандартад заасан хамгийн бага хэмжээтэй байна.
3.3.Гаалийн тухай хуульд заасны дагуу гаалийн улсын байцаагч бараанаас сорьц,
дээж, загвар авахад мэдүүлэгч мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх бөгөөд үүнтэй холбогдон
гарах зардлыг хариуцна.
3.4.Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан гаалийн хяналтад байгаа
бараанаас сорьц, дээж, загвар авахдаа гаалийн байгууллагын албан тушаалтан болон
мэдүүлэгчийг байлцуулна.
3.5.Улсын хилээр нэвтрүүлэх бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийхдээ гаальд мэдүүлсний
дараа сорьц, дээж, загвар авч, гаалийн лабораторид хүргүүлнэ.
3.6.Газрын тосны бүтээгдэхүүн шинжлэх боломжтой гаалийн лабораторитой гаалийн
газар, хороонд гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэж буй хуулийн этгээдийн импортын газрын
тосны бүтээгдэхүүний тээврийн хэрэгсэл тус бүрээс тухай бүр, гаалийн лабораторигүй
гаалийн газар, хороод сар бүр сорьц, дээж, загвар авч магадлан шинжилгээнд хамруулна.
3.7.Мэдүүлэгчийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн гаалийн байгууллагын
зөвшөөрснөөр дараах зорилгоор сорьц, дээж, загвар авч болно.
3.7.1.Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлуулах;
3.7.2.Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт болон зөвшөөрөл авах;
3.7.3.Тухайн бараа нь стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг тогтоолгох;
3.7.4.Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийх явцад нарийн мэргэжлийн тусгай мэдлэг
шаардагдах тохиолдолд.
3.8.“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам”ын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийж буй судалгаа шинжилгээ, туршилт хийх зорилгоор
гаалийн хилээр нэвтрүүлж буй сорьц, дээж, загвараас гаалийн лабораторийн магадлан
шинжилгээнд зориулж дээж, сорьц, загвар авахгүй байж болно.
3.9.Гаалийн лабораторид ирүүлсэн сорьц, дээж, загварт магадлан шинжилгээ хийж,
дүгнэлт гаргаснаас хойш сорьц, дээж, загварыг 1 сар, зөрчил илэрсэн сорьц, дээж,
загварыг хэрэг хянан шийдвэрлэх хугацаанд хадгална. Хортой болон тэсэрч дэлбэрэх,
түргэн чанар байдлаа алдах сорьц, дээж, загварыг зөрчил илрээгүй тохиолдолд тэмдэглэл
үйлдэн, мэдүүлэгчид буцаан олгоно.
3.10.Сорьц, дээж, загварыг хадгалах, устгахдаа MNS ISO/IEC 17025 стандартыг дагаж
мөрдөнө.
3.11.Магадлан шинжилгээнд ирүүлсэн сорьц, дээж, загварыг холбогдох стандартын
дагуу аваагүй, тоо хэмжээ нь магадлан шинжилгээнд хүрэлцэхгүй, тухайн барааг бүрэн
төлөөлж чадахгүй, мэдүүлсэн барааны бичиг баримтаас зөрүүтэй тохиолдолд дахин
сорьц, дээж, загвар авч, магадлан шинжилгээнд хамруулна.
Дөрөв.Магадлан шинжилгээ хийх
4.1.Гаалийн тухай хуулинд заасны дагуу магадлан шинжилгээг гаалийн
лаборатори, эсхүл Стандарт, хэмжил зүйн газраас гаалийн лабораторид олгосон
итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод тусгагдаагүй барааны магадлан шинжилгээг
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гаалийн байгууллагын сонгосон эрх бүхий байгууллага, шинжээч хийнэ.
4.2.Гаалийн лаборатори нь бараа судлал, материал судлал, технологийн, химийн
болон бусад магадлан шинжилгээг хийнэ.
4.3.Магадлан шинжилгээнд хамруулахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
4.3.1.Магадлан шинжилгээ хийлгэх тухай шийдвэр;
4.3.2.Гадаад худалдааны бичиг баримтууд;
4.3.3.Химийн бодисын хор, аюулгүй ажиллагааны заавар;
4.3.4.Холбогдох байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз;
4.3.5.Шаардлагатай бусад;
4.4.Гаалийн лаборатори нь дараах тохиолдолд магадлан шинжилгээ хийхээс
татгалзаж болно. Үүнд:
4.4.1.Магадлан шинжилгээнд ирүүлсэн сорьц, дээж, загвар нь хүрэлцэхгүй,
баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, битүүмжлэлгүй тохиолдолд;
4.4.2.Энэ журмын 4.3.1-4.3.5-д заасан бичиг баримт бүрдэл болоогүй
тохиолдолд;
4.4.3.Бараанд магадлан шинжилгээ хийх шаардлагагүйгээр “Барааг
тодорхойлох кодлох уялдуулсан систем”-ийн холбогдох тайлбарыг үндэслэн барааны
ангиллын кодыг тодорхойлох боломжтой бол;
4.4.4.Стандарт, хэмжил зүйн газраас олгосон итгэмжлэгдсэн лабораторийн
сорилт шинжилгээ хийх итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод тусгагдаагүй барааны
сорьц, дээж, загвар ирүүлсэн бол;
4.5.Энэ журмын 4.4.1-4.4.4-т заасан үндэслэлээр магадлан шинжилгээ хийхээс
татгалзсан тухай шийдвэрийг мэдүүлэгчид бичгээр мэдэгдэж, магадлан шинжилгээ
хийлгэхээр ирүүлсэн сорьц, дээж, загвар холбогдох бичиг баримтыг мэдүүлэгч болон
гаалийн байгууллагад буцаана.
4.6.Төрийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэний хүсэлт, тогтоол, шийдвэрээр
гаалийн хяналтад хамрагдаагүй сорьц, дээж, загварт магадлан шинжилгээ хийсэн
тохиолдолд “Гаалийн лабораторийн сорилтын дүн” маягтаар гаргах бөгөөд энэ нь гаалийн
бүрдүүлэлтийн бичиг баримтад хамаарахгүй.
Тав.Магадлан шинжилгээг хийж, дүгнэлт гаргах дэс дараалал
5.1.Харьяа гаалийн газар, хороодоос ирүүлсэн битүүмжлэгдсэн сорьц, дээж,
загварыг лабораторийн ажилтан САIS програмд бүртгэгдсэн магадлан шинжилгээ хийлгэх
тухай шийдвэрт бичигдсэн битүүмжлэлийн дугаартай тулган, шалгаж хүлээн авна.
5.2.Лабораторийн шинжээч-гаалийн улсын байцаагч нь цагийн бүртгэлийн
програмд ирц бүртгүүлснээр лабораторийн дүгнэлтийн САIS програмд бүртгэгдсэн сорьц,
дээж, загваруудыг шинжлэх эрх нээгдэх ба барааны нэр, төрлөөс хамаарч програмын
санамсаргүй сонголтоор хуваарилагдана. Энэ тохиолдолд уг барааны мэдээлэл нь
лабораторийн дүгнэлтийн САIS програмын “Хуваарилагдсан дээж төлөв”-т шилжинэ.
5.3.Нэг магадлан шинжилгээ хийх тухай шийдвэрт хоёр буюу түүнээс дээш
шинжээч-гаалийн улсын байцаагчийг томилох тохиолдолд лабораторийн дарга нэмэлтээр
томилно. Лабораторийн даргын эзгүйд ахлах шинжээч-гаалийн улсын ахлах байцаагч
орлоно.
5.4.Магадлан шинжилгээ хийх шинжээч-гаалийн улсын байцаагч нь хуваарилагдсан
сорьц, дээж, загварт магадлан шинжилгээ хийж, үр дүнг холбогдох стандартын
үзүүлэлттэй харьцуулан, лабораторийн дүгнэлтийн програмд оруулна.
5.5.Шинжээч-гаалийн улсын байцаагч нь магадлан шинжилгээний үр дүнг үндэслэн
“Барааг тодорхойлох кодлох уялдуулсан систем”-ийн дагуу барааны ангиллын кодыг
урьдчилан тодорхойлж, дүгнэлтийг лабораторийн дүгнэлтийн CAIS програмд бичиж,
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хянуулахаар ахлах шинжээч-гаалийн улсын ахлах байцаагч болон гаалийн лабораторийн
даргад илгээнэ. Энэ тохиолдолд лабораторийн дүгнэлт САIS програмын “Илгээсэн
төлөв”-т шилжинэ.
5.6.Шинжээч-гаалийн улсын байцаагчийн лабораторийн CAIS програмаар илгээсэн
магадлан шинжилгээний үр дүн болон барааны ангиллын код тодорхойлсон урьдчилсан
дүгнэлтийг ахлах шинжээч-гаалийн улсын ахлах байцаагч лабораторийн дүгнэлтийн
CAIS програмаар хянаж, хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд гаалийн лабораторийн даргад
баталгаажуулахаар илгээнэ. Энэ тохиолдолд лабораторийн дүгнэлт САIS програмын
“Хянагдсан төлөв”-т шилжинэ.
5.7.Гаалийн лабораторийн дарга нь шинжээч-гаалийн улсын байцаагчийн бичсэн
урьдчилсан дүгнэлт, ахлах шинжээч-гаалийн улсын ахлах байцаагчийн дүгнэлтийн
СAIS програмаар илгээсэн “Хянагдсан төлөв”-т байгаа дүгнэлтийг хянаж, зөвшөөрсөн
тохиолдолд “Лабораторийн сорилтын дүн” болон “Магадлан шинжилгээний дүгнэлт”-ийн
маягт дээр хэвлэх зөвшөөрлийг шинжилгээ хийсэн шинжээч-гаалийн улсын байцаагчид
өгч, лабораторийн дүгнэлтийн дугаар CAIS програмаас автоматаар дугаарлагдана.
5.8.Гаалийн лабораторийн дарга шинжилгээний үр дүн болон урьдчилсан
дүгнэлтийг лабораторийн СAIS програмаар хянах явцад нэмэлт шинжилгээ хийх, барааны
ангиллын кодод засвар оруулах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд лабораторийн
дүгнэлт СAIS програмын “Засварт буцаах талбар”-т засвар хийх үндэслэл, шалтгааныг
бичиж засварт буцааснаар дүгнэлтийн CAIS програмын “Засварт буцаах төлөв”-т
шилжүүлнэ.
5.9.Магадлан шинжилгээ хийсэн шинжээч–гаалийн улсын байцаагч нь
“Лабораторийн сорилтын дүн” болон “Магадлан шинжилгээний дүгнэлт”-ийн маягт дээр
дүгнэлтийг хэвлэж гарын үсэг зурж, хувийн тэмдэгээр баталгаажуулж, ахлах шинжээчгаалийн улсын ахлах байцаагч, гаалийн лабораторийн даргаар гарын үсэг зуруулж,
лабораторийн тэмдэгээр баталгаажуулна.
5.10.Гаалийн лабораторийн дарга дүгнэлтийг баталгаажуулснаар сорьц, дээж,
загвар ирүүлсэн гаалийн газар, хороодод цахимаар илгээгдэнэ. Энэ тохиолдолд
лабораторийн дүгнэлт CAIS програмын “Батлагдсан төлөв”-т шилжинэ.
5.11.Гаалийн лабораторийн дүгнэлт СAIS програмын батлагдсан төлөвт
шилжсэнээр сорьц, дээж, загвар ирүүлсэн харьяа гаалийн газар, хороодын гаалийн
хяналтын бүс хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч СAIS програмаар батлагдсан
дүгнэлтүүдийг харах боломжтой болно.
5.12.Магадлан шинжилгээний дүгнэлт гарсны дараа шинжээч-гаалийн улсын
байцаагч нь “Лабораторийн шинжилгээний хураамж”-ийн төлбөрийн нэхэмжлэхийг
“Магадлан шинжилгээний дүгнэлт” болон “Лабораторийн сорилтын дүн” маягтын
дугаараар САIS програмд үүсгэж, сүлжээгээр мэдүүлэгчид илгээснээр төлбөрийг
мэдүүлэгч барагдуулна.
5.13.Харьяа гаалийн газар, хороо, салбараас ирүүлсэн сорьц, дээж, загварт
лабораторийн магадлан шинжилгээний үр дүнгээр зөрчил илэрсэн тохиолдолд магадлан
шинжилгээний дүгнэлтийн “Нэмэлт мэдээлэл” хэсэгт илэрсэн зөрчлийн талаарх
мэдээллийг оруулах ба сорьц, дээж, загварыг ирүүлсэн тухайн гаалийн газар, хороодын
зөрчлийн албаны CAIS програмд энэ мэдээлэл шилжинэ.
5.14.Лабораторийн магадлан шинжилгээний үр дүнгээр зөрчил илэрсэн барааг
хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар харьяа гаалийн газар, хороо, салбарын бичиг баримтын
бүрдүүлэлтийн болон хяналт шалгалтын байцаагч CAIS програмын холбогдох талбарт
оруулж гаалийн лабораторид илгээнэ.
5.15.Шинжилгээний үр дүнгээр мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодис илэрсэн
тохиолдолд уг мэдээллийг харьяа гаалийн газар, хороодод албан тоотоор, Гаалийн
ерөнхий газрын зөрчлийн асуудал хариуцсан нэгжид дотоод зурвасаар хүргүүлэн,
230

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана.
5.16. Магадлан шинжилгээний дүгнэлтийн “тайлбар” хэсэгт бичиг баримтын
бүрдүүлэлтийн болон хяналт шалгалтын байцаагч нарт зориулсан тухайн бараатай
холбоотой нарийвчилсан, шаардлагатай мэдээлэл, анхааруулгыг бичиж болно. Уг
мэдээллийг гаалийн улсын байцаагч нар гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийхдээ мөрдөж
ажиллана.
5.17.Магадлан шинжилгээний үр дүнгээр зөрчил илрээгүй тохиолдолд СAIS
програм гаалийн бүрдүүлэлтийг цааш үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрнө. Гаалийн мэдүүлгийн
програмын “Магадлан шинжилгээний дүгнэлт” хэсэгт дүгнэлтийн дугаар автоматаар
бичигдэх бөгөөд дүгнэлтийн дугаар дээр дарж идэвхжүүлэхэд дүгнэлтийн мэдээлэл
цахимаар харагдана.
5.18.Магадлан шинжилгээ нь бусад итгэмжлэгдсэн лабораториудад хийгдсэн
тохиолдолд
шинжээч-гаалийн
улсын
байцаагч
итгэмжлэгдсэн
лабораторийн
шинжилгээний үр дүнг холбогдох стандартын үзүүлэлттэй харьцуулан барааны ангиллын
кодыг тодорхойлж, магадлан шинжилгээний дүгнэлт гаргана. Энэ тохиолдолд журмын 5-р
зүйлийн 5.5-5.9 заалтыг дагаж мөрдөнө.
5.19. Магадлан шинжилгээг Гаалийн тухай хуульд заасан хугацаанд хийж
гүйцэтгэнэ.
5.20.Гаалийн лабораториос гаргасан магадлан шинжилгээний дүгнэлт нь зөвхөн
тухайн гаалийн байгууллагаас ирүүлсэн сорьц, дээж, загварт хүчинтэй.
5.21.Гаалийн лабораторийн магадлан шинжилгээний дүгнэлт нь дүгнэлтэд заасан
барааны шинж чанар, тоо хэмжээ, гаалийн бүрдүүлэлтийн горим, мэдүүлэгч өөрийн
итгэмжлэгдсэн лабораторитой зэргээс хамаарч 3 сар хүртэл хугацаанд хүчинтэй байх
бөгөөд харин барааг гаалийн баталгаат агуулахад оруулсан тохиолдолд тухайн барааг
гаалийн баталгаат агуулахад оруулахаас гарах хүртэлх хугацаанд лабораторийн магадлан
шинжилгээний дүгнэлт хүчинтэй байна.
5.22. Мэдүүлэгч нь магадлан шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан боловч
тухайн бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийгдээгүй тохиолдолд мэдүүлэгчийн гаргасан албан
хүсэлт болон тухайн гаалийн байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн дүгнэлтийн хугацааг
дууссан өдрөөс хойш 3 сар хүртэлх хугацаагаар нэг удаа сунгаж болно.
5.23.Тухайн дүгнэлтэд хамаарах барааны тоо хэмжээ гаалийн бүрдүүлэлт хийгдэж
дууссан тохиолдолд дүгнэлтийн хугацаанаас үл хамааран дүгнэлтийн үйлчлэх хугацаа
дуусгавар болно.
5.24.Дараах тохиолдолд гаалийн лабораторийн дүгнэлтийг хүчингүйд тооцно.
5.24.1.Шинжээч–гаалийн улсын байцаагч магадлан шинжилгээний үр дүн,
сорьц, дээж, загвартай холбоотой мэдээллийг алдаатай бичсэн тохиолдолд;
5.24.2.Техникийн хэрэгслээс болон СAIS програмд системийн алдаа гарснаар
магадлан шинжилгээний дүгнэлт буруу бичигдсэн тохиолдолд;
5.24.3.Магадлан шинжилгээний дүгнэлт гарсны дараа БТКУС-ийн конвенцийн
шинэчлэл, холбогдох хууль, тогтоомжийн нэмэлт өөрчлөлтийн мэдээлэл хоцрогдож ирсэн
тохиолдолд;
5.24.4.Барааны ангиллын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэсэн шийдвэрийг
үндэслэн магадлан шинжилгээний дүгнэлт гаргах тохиолдолд;
5.24.5.Сорьц, дээж, загвар авахдаа олон улсын болон монгол улсын холбогдох
стандартын дагуу аваагүйгээс магадлан шинжилгээний үр дүнд нөлөөлсөн тохиолдолд;
5.24.6.Мэдүүлэгч нь гаалийн байгууллагад үнэн зөв бичиг баримт бүрдүүлж
өгөөгүй, эсвэл хуурамчаар үйлдсэн нь нотлогдсон тохиодолд.
5.25. Мэдүүлэгч болон сорьц, дээж, загвар ирүүлсэн гаалийн байгууллага нь
Гаалийн тухай хуулийн дагуу нэмэлт болон давтан шинжилгээ хийлгэж болно.
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Зургаа.Гаалийн лабораторийн дүгнэлттэй холбогдох маргааныг шийдвэрлэх
6.1.Энэ журмын 5.24-р зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд сорьц, дээж, загвартай
холбоотой шинэ нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нэмэлт шинжилгээ хийнэ. Нэмэлт
шинжилгээг эхний шинжилгээ хийсэн шинжээч болон өөр шинжээчийг томилж хийлгэж
болно.
6.2.Гаалийн лабораторийн магадлан шинжилгээний дүгнэлт болон шинжилгээний
үр дүнг мэдүүлэгч эс зөвшөөрөх тохиолдолд Гаалийн тухай хуульд заасны дагуу давтан
шинжилгээ хийлгэж болно.
6.2.1.Давтан шинжилгээг гаалийн лабораторийн дарга комисс томилж, эсвэл
бусад итгэмжлэгдсэн лабораториор хийлгэж болно.
6.2.2.Давтан шинжилгээнд эхний шинжилгээ хийсэн шинжээч нь шинжилгээний
явцын талаар тайлбар хийж болох бөгөөд харин шинжилгээ хийхэд байлцах, дүгнэлт
гаргах үйл ажиллагаанд оролцохгүй.
6.2.3.Давтан шинжилгээний үр дүнг эхний шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулан,
харгалзан үзэж гаалийн лаборатори шийдвэр гаргана.
6.2.4.Давтан шинжилгээгээр бусад лабораторийн шинжилгээний үр дүн
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс зөрсөн тохиолдолд Стандарт, хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллагад асуудлыг тавьж тодруулга авна.
6.3.Нэмэлт болон давтан шинжилгээ хийхэд энэ журмын 5-р зүйлд заасан
“Магадлан шинжилгээг хийж, дүгнэлт гаргах дэс дараалал”-ыг баримтална.
6.4.Мэдүүлэгч нь гаалийн лабораторийн магадлан шинжилгээний дүгнэлтийг хүлээн
зөвшөөрөөгүй тохиолдолд Гаалийн тухай хуульд заасны дагуу гомдол гаргаж болно.
Долоо.Хариуцлага
7.1.Сорьц, дээж, загвар авахдаа олон улсын болон Монгол улсын холбогдох
стандартын дагуу аваагүйгээс магадлан шинжилгээний үр дүнд нөлөөлсөн, зөрчил
гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
7.2.Мэдүүлэгч нь гаалийн байгууллагад үнэн зөв бичиг баримт бүрдүүлж өгөөгүй,
эсвэл хуурамчаар үйлдсэн нь нотлогдсон тохиодолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу
хариуцлага хүлээнэ.
Найм.Төлбөр тооцоо
8.1.Шинжээч-гаалийн улсын байцаагч нь Гаалийн ерөнхий газрын даргын
тушаалаар батлагдсан “Лабораторийн шинжилгээний хураамж”-ийн хэмжээгээр
шинжилгээний хураамжийг тооцож, CAIS програмд төлбөрийн нэхэмжлэхийг үүсгэнэ.
8.2.Мэдүүлэгч эсхүл хүсэлт гаргагч нь гаалийн лабораторийн нэхэмжлэхийн дагуу
“Лабораторийн шинжилгээний хураамж”-ийг холбогдох дансанд шилжүүлж барагдуулна.
8.3.Магадлан шинжилгээний ажлыг бусад итгэмжлэгдсэн лабораториудад хийсэн
тохиолдолд төлбөрийг мэдүүлэгч хариуцна.
8.4.Бусад итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилгээ хийлгэсэн тохиолдолд гаалийн
бүрдүүлэлтийн үйлчилгээний хураамжийн хэмжээгээр нэхэмжлэх үүсгэж, төлбөрийг
барагдуулна.
Ес.Бусад
9.1.Магадлан шинжилгээг шинжлэх ухааны байгууллага болон бусад итгэмжлэгдсэн
лабораториудад хийсэн тохиолдолд шинжилгээний үр дүнтэй холбогдон үүсэх үр
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дагаварыг тухайн шинжилгээ хийсэн байгууллага хариуцна.
9.2.Магадлан шинжилгээг гаалийн лабораторид хийсэн тохиолдолд магадлан
шинжилгээний үр дүн, дүгнэлттэй холбогдох хариуцлагыг тухайн гаалийн лаборатори
хариуцна.
9.3.Барааны сорьц, дээж, загвартай холбогдох хариуцлагыг сорьц, дээж, загвар
авсан гаалийн улсын байцаагч, дүгнэлтэд дурдсан барааг эх бараатай нь харьцуулж,
хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбогдох хариуцлагыг гаалийн хяналт, шалгалт хийсэн
гаалийн улсын байцаагч болон гаалийн улсын ахлах байцаагч тус тус хариуцна.
9.4.Гаалийн лабораторийн дүгнэлтийн хэрэгжилтэд сорьц, дээж, загвар ирүүлсэн
харьяа гаалийн газар, хороодын хяналт, шалгалт хариуцсан нэгжийн удирдлага давхар
хяналт тавьж, чиг үүрэг өгч ажиллана.
9.5.Магадлан шинжилгээний дүгнэлт гаргахдаа “Лабораторийн сорилтын дүн”
болон “Магадлан шинжилгээний дүгнэлт” маягтыг хэрэглэнэ.
9.6.Гаалийн төв лаборатори нь “Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх төв лаборатори”тэмдэг, “Итгэмжлэгдсэн лаборатори”-тэмдэг хэрэглэнэ.
9.7.Салбар лабораторийн дүгнэлтийг салбар лабораторийн эрхлэгч эсвэл шинжээчгаалийн улсын ахлах байцаагчийн хувийн тэмдэгээр баталгаажуулна.
9.8.“Лабораторийн сорилтын дүн” болон “Магадлан шинжилгээний дүгнэлт”
маягт тус бүрийг хоёр хувь үйлдэж, нэг хувийг шинжилгээ хийлгэсэн этгээдэд хүлээлгэн
өгч, үлдэх хувийг гаалийн лабораторид 1 жил хадгалж, гаалийн ерөнхий газрын архивт
шилжүүлнэ.
9.9.Гаалийн лаборатори нь “Магадлан шинжилгээний дүгнэлт” болон холбогдох
бичиг баримтыг “Архивын тухай хууль”-ийн холбогдох заалтын дагуу архивлаж хадгална.
9.10.Магадлан шинжилгээ хийлгэсэн барааны шинжилгээний үр дүн, холбогдох
мэдээллийг “Гаалийн албаны нууцын жагсаалт”-ын дагуу задруулахгүй байх үүргийг
холбогдох албан тушаалтан хариуцна.

---оОо--ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/226 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах,
магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам”-ын
нэгдүгээр хавсралт

ЛАБОРАТОРИЙН МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНД
ХАМРАГДАХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ
1.СОГТУУРУУЛАХ, ҮЛ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА
БТКУС-ийн 22 дугаар бүлэг
БТКУС код
Зүйл Мөр
22.03
22.04

2203.00

Согтууруулах болон согтууруулах бус ундаа

Үнд.
код
00

Барааны нэр
Амуугаар исгэсэн шар айраг
- Амуугаар исгэсэн шар айраг
Усан үзмийн цэвэр дарс (түүнчлэн спиртээр хатууруулсан дарс
орно); усан үзмийн Зүйл 20.09-д заагдсанаас бусад шүүс.
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2204.10
2204.10
2204.10

22.05

22.06

22.08

2204.21
2204.21
2204.21
2204.22
2204.22
2204.22
2204.29
2204.29
2204.29

10
20

10
20
10
20
10
20

2205.10
2205.10
2205.10
2205.90
2205.90
2205.90

10
20

2206.00
2206.00

10
20

10
20

2208.20
2208.20
2208.20
2208.20
2208.20
2208.20
2208.20
2208.20
2208.30
2208.30
2208.30
2208.30
2208.40
2208.40
2208.40
2208.40
2208.50
2208.50
2208.50
2208.50
2208.60
2208.60
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1
15
16
17
9
95
96
97
30
40
50
30
40
50
30
40
50
30

-Хөөсөрдөг дарс
---35% хүртэл хатуулагтай
---35% болон түүнээс дээш хатуулагтай
-Бусад дарс; спирт нэмэх аргаар исгэлтээс хамгаалах буюу исэлтийг нь
зогсоосон усан үзмийн шүүс /сусло/:
--2л эсвэл түүнээс бага багтаамжийн савтай:
---35% хүртэл хатуулагтай
---35% болон түүнээс дээш хатуулагтай
--2л –ээс их боловч 10 л-ээс ихгүй багтаамжийн савтай:
---35% хүртэл хатуулагтай
---35% болон түүнээс дээш хатуулагтай
--Бусад
---35% хүртэл хатуулагтай
---35% болон түүнээс дээш хатуулагтай
Вермут болон ургамлын ханд эсвэл амт, үнэр оруулагч бодис нэмсэн
усан үзмийн бусад цэвэр дарс
• 2л эсвэл түүнээс бага багтаамжийн савтай:
---35% хүртэл хатуулагтай
---35% болон түүнээс дээш хатуулагтай
• Бусад
---35% хүртэл хатуулагтай
---35% болон түүнээс дээш хатуулагтай
Исгэсэн бусад ундаа (жишээ нь: алимны, лийрийн, зөгийн балны);
бусад газар заагдаагүй , исгэсэн ундаануудын хольц , исгэсэн ундаа
болон согтууруулах биш ундааны хольц.
---35% хүртэл хатуулагтай
---35% болон түүнээс дээш хатуулагтай
80%-иас бага хатуулагтай, этилийн хувилаагүй спирт; архины зүйлс,
ликёр болон спиртлэг бусад ундаа.
-Усан үзмийн дарс эсвэл усан үзмийн шахдасыг нэрж гаргаж авсан архины
зүйлс:
---Конь як (бренди):
--- 25% хүртэл хатуулагтай
--- 25%-аас 40% хүртэл хатуулагтай
--- 40% ба түүнээс дээш хатуулагтай
--- Бусад:
--- 25% хүртэл хатуулагтай
--- 25%-аас 40% хүртэл хатуулагтай
--- 40% ба түүнээс дээш хатуулагтай
• Виски
--- 25% хүртэл хатуулагтай
--- 25%-аас 40% хүртэл хатуулагтай
--- 40% ба түүнээс дээш хатуулагтай
• Ром болон чихрийн нишингийн исгэсэн бүтээгдэхүүнийг нэрэх аргаар
гарган авсан бусад архи:
--- 25% хүртэл хатуулагтай
--- 25%-аас 40% хүртэл хатуулагтай
--- 40% ба түүнээс дээш хатуулагтай
• Джин болон арцны ханд:
--- 25% хүртэл хатуулагтай
--- 25%-аас 40% хүртэл хатуулагтай
--- 40% ба түүнээс дээш хатуулагтай
• Цагаан архи:
--- 25% хүртэл хатуулагтай
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2208.60
2208.60
2208.70
2208.70
2208.70
2208.70
2208.90
2208.90
2208.90
2208.90

40
50
30
40
50
2
23
24
25

--- 25%-аас 40% хүртэл хатуулагтай
--- 40% ба түүнээс дээш хатуулагтай
• Ликёр ба cordial:
--- 25% хүртэл хатуулагтай
--- 25%-аас 40% хүртэл хатуулагтай
--- 40% ба түүнээс дээш хатуулагтай
---Спиртлэг бусад ундаа:
--- 25% хүртэл хатуулагтай
--- 25%-аас 40% хүртэл хатуулагтай
--- 40% ба түүнээс дээш хатуулагтай

2.ТАМХИ, ТАМХИН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БТКУС-ийн 24 дүгээр бүлэг

БТКУС код
Зүйл Мөр
24.02

24.03

Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн

Ү н д .
код

2402.10

00

2402.20
2402.20
2402.20
2402.20
2402.20

10
20
30
00

2403.10
2403.10
2403.10

20
90

2403.91

00

Барааны нэр
Тамхи эсвэл тамхи орлуулагч агуулсан сигар, үзүүрийг нь тайрсан
сигар (cheroots) болон нарийн ороосон сигар (сигарилл) болон
янжуур.
-Тамхи агуулсан сигар, үзүүрийг нь тайрсан сигар (cheroots) болон нарийн
ороосон сигар (сигарилл)
-Тамхи агуулсан янжуур:
--- Бохины агууламж нь 11 мг/ янжуураас бага (Бохь<11мг/ш)
--- Бохины агууламж нь 11 -15 мг/ янжуур (11мг/ш≤Бохь≤15мг/ш)
--- Бохины агууламж нь 15 мг/ янжуураас их (Бохь>15мг/ш)
-Бусад
Боловсруулсан бусад тамхи болон тамхи орлуулагч; “нэгэн төрлийн
болгосон” буюу “сэлбэгдсэн” тамхи; тамхины ханд болон охь.
-Задгай тамхи (тамхи орлуулагчийг ямар нэг хэмжээгээр агуулсан эсвэл
агуулаагүй):
--- Дүнсэн тамхи
--- Бусад
-Бусад:
-- “нэгэн төрлийн болгосон” эсвэл “сэлбэгдсэн” тамхи

3.ЭРДЭС БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХҮДЭР БАЯЖМАЛ, НҮҮРС, НЕФТЬ, НЕФТИЙН
БҮТЭЭГДЭХҮҮН БТКУС-ийн 25-27-р бүлэг
Мөр
/HS код/
2502.00
2503.00
25.04
2504.10
2504.90
25.08
2508.10
2508.30
2508.40
2508.50
2508.60
2508.70
25.10

Нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийн санал
Үнд.
Барааны бичиглэл
код
00
Төмрийн шатаагаагүй пирит
00
Сублимацийн, тунадасжуулсан, коллойд хүхрээс бусад бүх төрлийн хүхэр
Байгалийн бал чулуу
00
-Нунтаг эсвэл үйрмэг хэлбэртэй
00
-Бусад
Шатаасан эсвэл шатаагаагүй, бусад төрлийн шавар (Зүйл 68.06-д хамаарах
хөөдөг шавраас бусад)
00
-Бентонит
00
-Галд тэсвэртэй шавар
00
-Бусад төрлийн шавар
00
-Андалузит, кианит, силлиманит
00
-Муллит
00
-Шамотын эсвэл динасын шаварлаг эрдэс
Байгалийн кальцийн фосфат, байгалийн хөнгөн цагаант кальцийн фосфат
болон фосфатын цэрд
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2510.10
2510.20
25.11

00
00

2511.10
2511.20
2512.00

00
00
00

25.19
2519.10
2519.90
25.20
2520.10
2520.20
2521.21

00
00

00
00

25.22
2522.10
2522.20
2522.30
25.24
2524.10
2524.90
25.25
2525.10

00
00
00

2525.20
2525.30
25.28

00
00

2528.10

00

2528.90
25.29

00

2529.10

00

2529.21
2529.21
2529.21
2529.22
2529.22
25.30
2530.10
2530.20
2530.90

10
20
30
20
30
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00
00
00

00
00
00

-нунтаглаагүй
-нунтагласан
Байгалийн барийн сульфат (барит); Зүйл 28.16-д дурдсан барийн ислээс
бусад, байгалийн барийн карбонат (витерит) (шатаасан эсвэл шатаагаагүй)
-байгалийн барийн сульфат (барит)
-байгалийн барийн карбонат (витерит)
Хувийн жин нь 1 буюу түүнээс бага байх, шатаасан эсвэл шатаагаагүй,
цахиурлаг шороон эрдэс (жнь: кизельгур, триполит, диатомит) болон түүнтэй
төстэй цахиурлаг эрдэс
Байгалийн магнийн карбонат (магнезит); хайлмал магнийн исэл; хайлан
барьцалдуулахын өмнө өөр ислийг агуулсан эсвэл агуулаагүй, хэт бололтын
(бөөмнөржсөн) магнийн исэл; магнийн цэвэр эсвэл хольцтой бусад исэл
-Байгалийн магнийн карбонат (магнезит)
-Бусад
Гипс; дагшир (ангидрит); өнгөтэй эсвэл өнгөгүй, хурдасгагч болон
удаашруулагчийг бага хэмжээгээр агуулсан эсвэл агуулаагүй, боловсруулсан
гипс (шатаасан гипс эсвэл кальцийн сульфатаас тогтсон)
Гипс дагшир /ангидрид/
-Боловсруулсан гипс
Флюсын шохойн чулуу; цэвэр шохойн чулуу, шохой цемент гаргахад
ашигладаг бусад шохойн чулуу
Зүйл 28.25-д заасан кальцийн исэл, кальцийн усан ислээс бусад түүхий,
болгосон болон усжсан шохой
-Түүхий шохой (унтраагаагүй)
- Болгосон шохой (унтраасан)
-Усжсан шохой
Шөрмөсөн чулуу
-Крокодолит
-Бусад
Гялтгануур (хальс хэлбэртэй нь орно);гялтгануурын хаягдал
-Байгалийн гялтгануур болон ялтас эсвэл хальс хэлбэртэй болгон задалсан
гялтгануур
-Гялтгануурын нунтаг
-Гялтгануурын хаягдал
Байгалийн шорвог уснаас ялгаж авсан тунсаа (борат)-наас бусад
байгалийн тунсаа (борат) болон тэдгээрийн баяжмал (шатаасан эсвэл
шатаагаагүй); хуурай бодист шилжүүлэн тооцсоноор жингийн 85%-иас ихгүй
хэсэгт H3BO3 агуулсан борын хүчил
-Байгалийн натрийн борат /тунсаа/ болон түүний баяжмал (шатаасан эсвэл
шатаагаагүй)
-Бусад
Хээрийн жонш; цанар (лейцит), мана (нефелин) болон манат таланс (нефелинсиенит); хайлуур жонш
- Хээрийн жонш
- Хайлуур жонш:
--- Хайлуур жоншны хүдэр (фторт кальцийн агууламж 20-55%)
--- Хайлуур жоншны баяжмал (фторт кальцийн агууламж 97% буюу түүнээс бага)
--- Бүхэл хайлуур жонш (фторт кальцийн агууламж 55-97%)
--- Хайлуур жоншны баяжмал (фторт кальцийн агууламж 97%-иас дээш)
--- Бүхэл хайлуур жонш
Бусад газар заагдаагүй эрдэс бодис
-Хөөсөрмөг бус (тэлээгүй) вермикулит, дерлит ба хлорит
-Хигдэржин чулуу (кизерит), эпсомит (байгалийн магнийн сульфат)
-Бусад
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26.01
2601.11
2601.11
2601.12
2601.12
2601.20
26.02
2602.00
2602.00
26.03
2603.00
2603.00
26.04
2604.00
2604.00
26.05
2605.00
2605.00
26.06
2606.00
2606.00
26.07
2607.00
2607.00
26.08
2608.00
2608.00
26.09
2609.00
2609.00
26.10
2610.00
2610.00
2611
2611.00
2611.00
26.13
2613.10
2613.10
2613.90
2613.90
2614.00
26.16
2616.10
2616.90
2616.90
2616.90
26.17
2617.10
2617.90
2618.00

10
20
10
20
00

10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
00
00
10
20
90
00
00
00

Төмрийн хүдэр болон баяжмал (төмрийн шатаасан пирит)
--- Бөөмнөрүүлээгүй төмрийн хүдэр
--- Бөөмнөрүүлээгүй төмрийн баяжмал
--- Бөөмнөрүүлсэн төмрийн хүдэр
--- Бөөмнөрүүлсэн төмрийн баяжмал
- Төмрийн шатаасан пирит
Мангааны хүдэр болон баяжмал (түүнчлэн хуурай бодист шилжүүлэн
тооцсоноор жингийн 20% буюу түүнээс их хэсэгт мангаан агуулсан төмөрт
мангааны хүдэр болон баяжмал орно)
--- Мангааны хүдэр
--- Мангааны баяжмал
Зэсийн хүдэр болон баяжмал
--- Зэсийн хүдэр
--- Зэсийн баяжмал
Никелийн хүдэр болон баяжмал
--- Никелийн хүдэр
--- Никелийн баяжмал
Кобальтын хүдэр болон баяжмал
--- Кобальтын хүдэр
--- Кобальтын баяжмал
Хөнгөн цагааны хүдэр болон баяжмал
--- Хөнгөн цагааны хүдэр
--- Хөнгөн цагааны баяжмал
Хар тугалганы хүдэр болон баяжмал
--- Хар тугалганы хүдэр
--- Хар тугалганы баяжмал
Цайрын хүдэр болон баяжмал
--- Цайрын хүдэр
--- Цайрын баяжмал
Цагаан тугалганы хүдэр болон баяжмал
--- Цагаан тугалганы хүдэр
--- Цагаан тугалганы баяжмал
Хромын хүдэр болон баяжмал
--- Хромын хүдэр
--- Хромын баяжмал
Гянтболдын хүдэр болон баяжмал
--- Гянт болдын хүдэр
--- Гянт болдын баяжмал
Молибдены хүдэр болон баяжмал
--- Молибдений хүдэр /улайсган боловсруулсан/
--- Молибдений баяжмал /улайсган боловсруулсан/
--- Молибдений хүдэр /улайсган боловсруулснаас бусад/
--- Молибдений баяжмал /улайсган боловсруулснаас бусад/
Титаны хүдэр болон баяжмал.
Үнэт металлын хүдэр болон баяжмал
- Мөнгөний хүдэр болон баяжмал
--- Алтны агуулгатай элс, шороо
--- Цагаан алтны агуулгатай элс, шороо
--- Бусад
Бусад төрлийн хүдэр болон баяжмал
- Сурьмагийн хүдэр болон баяжмал
- Бусад төрлийн хүдэр баяжмал
Ширэм болон гангийн үйлдвэрлэлээс гардаг үрлэн шаараг (шаарган элс).
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2619.00

00

26.20
2620.11
2620.19

00
00

2620.21

00

2620.29
2620.30
2620.40
2620.60

00
00
00
00

2620.91
2620.99
27.01

00
00

2701.11
2701.11
2701.11
2701.11
2701.12
2701.12
2701.12

11
12
21
22
11
12
13

2701.12
2701.12
2701.12

21
22
23

2701.19
2701.19

10

2701.19
2701.20
27.02
2702.10
2702.20
27.04
2704.00
2704.00
2704.00
2704.00
2706.00
27.07

238

90
00
00
00
10
20
30
40
00

Шаараг, дросс (үрлэн шааргаас бусад), төмрийн хаг болон төмөр буюу
гангийн үйлдвэрлэлийн бусад хаягдал.
Хүнцэл, металл эсвэл тэдгээрийн нэгдэл агуулсан шаараг, үнс болон
үлдэгдэл (төмөр эсвэл гангийн үйлдвэрийнхээс бусад)
- Гол төлөв цайр агуулсан:
-- Цайрын тунсаа
-- Бусад
- Гол төлөв хар тугалга агуулсан:
-- Хар тугалга агуулсан бензиний лаг болон хар тугалга агуулсан тэсрэлтээс
хамгаалах нэгдлийн хаг
-- Бусад
- Гол төлөв зэс агуулсан
- Гол төлөв хөнгөн цагаан агуулсан
- Хүнцэл, мөнгөн ус, талли эсвэл тэдгээрийн хольцыг агуулсан, хүнцэл буюу
тэдгээр металлыг гарган авах, эсвэл тэдгээрийн химийн нэгдлийг үйлдвэрлэхэд
хэрэглэгддэг
- Бусад:
-- Сурьма, берилли, кадми, хром эсвэл тэдгээрийн хольц агуулсан
-- Бусад
Чулуун нүүрс; чулуун нүүрснээс гаргаж авсан брикет, шахмал нүүрс болон
эдгээртэй төстэй хатуу түлш
---- Боловсруулаагүй антрацит
---- Боловсруулаагүй хагас антрацит
---- Баяжуулсан антрацит
---- Баяжуулсан хагас антрацит
---- Боловсруулаагүй коксжих нүүрс
---- Боловсруулаагүй сул коксжих нүүрс
---- Боловсруулаагүй коксжих чанаргүй нүүрс /эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд
тооцсоноор илчлэгийн хэмжээ 5833 ккал/кг-тай тэнцүү эсвэл түүнээс их байх/
---- Баяжуулсан коксжих нүүрс
---- Баяжуулсан сул коксжих нүүрс
---- Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс /эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор
илчлэгийн хэмжээ 5833 ккал/кг-тай тэнцүү эсвэл түүнээс их байх/
--Бусад нүүрс
--- Коксжих чанаргүй нүүрс /эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор илчлэгийн
хэмжээ 5833 ккал/кг-аас бага байх/
--- Бусад нүүрс
-Чулуун нүүрснээс гаргаж авсан брикет, шахмал нүүрс болон эдгээртэй хатуу түлш
Бөөмнөрүүлсэн эсвэл бөөмнөрүүлээгүй хүрэн нүүрс (хар хуваас бусад)
• Нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, бөөмнөрүүлээгүй хүрэн нүүрс
- Бөөмнөрүүлсэн хүрэн нүүрс
Чулуун нүүрс, хүрэн нүүрс болон хүлрийн бөөмнөрүүлсэн эсвэл
бөөмнөрүүлээгүй кокс болон хагас кокс; хийн зуухны нүүрс (реторт нүүрс)
--- Чулуун нүүрсний кокс болон хагас кокс
--- Хүрэн нүүрсний кокс болон хагас кокс
--- Хүлрийн кокс болон хагас кокс
--- Хийн зуухны нүүрс (реторт нүүрс)
Чулуун нүүрс, хүрэн нүүрс, хүлрийн давирхай, бусад эрдэс давирхай
(хатаасан эсвэл хатаагаагүй, хэсэгчлэн цэвэрлэж нэрсэн буюу нэрээгүй)
(сэргээсэн давирхай орно).
Чулуун нүүрсний давирхайг өндөр хэмээр нэрж гаргасан шингэн бүтээгдэхүүн;
найрлагандаа цагираг нэгдлүүдийг цагираг бус нэгдлээс их хэмжээгээр
агуулсан бусад бүтээгдэхүүн.
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2707.10

00

- Бензол (бензен)

2707.20
2707.30
2707.40
2707.50

00
00
00
00

- Толуол (толуэн)
- Kсилол (ксилен)
- Hафталин
Шинжилгээний ISO 3405 арга (ASTM D86 аргатай тэнцүү чанартай)-аар
тодорхойлоход эзлэхүүний (алдагдлыг оруулж тооцно) 65% буюу түүнээс дээш
хэсэг нь 250°С хэмд нэрэгдэх цагираг нүүрс устөрөгчийн бусад хольц

4.ХИМИЙН БОДИС, БЭЛДМЭЛҮҮД БТКУС-ийн 28-39-р бүлэг

Мөр
/HS код/
2802.00
2803.00
2804.61
2804.69
2804.70
2804.80
2804.90
2805.11
2805.12
2805.19
2805.30
2805.40
2806.10
2806.20
2807.00
2808.00
2809.10
2809.20
2810.00
2811.11
2811.19
2811.22
2811.29
2813.10
2813.90
2814.10
2814.20

Нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийн санал
Үнд.
Барааны бичиглэл
код
00
Ууршуулж хатаасан эсвэл тунадасжуулсан хүхэр; коллоид хүхэр.
00
Hүүрстөрөгч (нүүрстөрөгчийн нунтаг, бусад газар тусгайлан заагдаагүй эсвэл
ороогүй, нүүрстөрөгчийн бусад хэлбэр).
Устөрөгч, ховор хий болон бусад металл биш элемент.
00
-- Жингийн 99.99%-иас багагүй цахиур агуулсан
00
-- Бусад
00
- Фосфор
00
- Хүнцэл
00
- Селен
Шүлтэт болон газрын шүлтлэг металл; хольсон эсвэл холиогүй, хайлшийн
буюу хайлшийн бус газрын ховор металл, сканди болон иттри; мөнгөн ус.
00
-- Hатри
00
-- Kальци
00
-- Бусад
00
- Хольсон эсвэл холиогүй, хайлшийн буюу хайлшийн бус газрын ховор металл,
сканди болон иттри
00
- Мөнгөн ус
Хлорт устөрөгч (давсны хүчил); хлорт хүхрийн хүчил.
00
- Хлорт устөрөгч (давсны хүчил)
00
- Хлорт хүхрийн хүчил
00
Хүхрийн хүчил; олеум.
00
Азотын хүчил; азот-хүхрийн хүчил.
Фосфорын тавч исэл; фосфорын хүчил; химийн хувьд тодорхойлогдсон
эсвэл тодорхойлогдоогүй полифосфорын хүчил.
00
- Фосфорын тавч исэл
00
- Фосфорын хүчил болон полифосфорын хүчил
00
Борын исэл; борын хүчил.
Металл биш элементийн бусад органик биш хүчил болон бусад органик биш
хүчилтөрөгчит нэгдэл.
00
-- Фторт устөрөгч (фторт устөрөгчийн хүчил)
00
-- Бусад
00
-- Цахиурын давхар исэл
00
-- Бусад
Металл биш элементийн сульфид; худалдааны гурван хүхэрт фосфор.
00
- Дисульфид нүүрстөрөгч
00
- Бусад
Шүвтэр болон түүний усан уусмал.
00
- Шүвтэр (хий)
00
- Шүвтрийн усан уусмал
Hатрийн усан исэл (идэмхий натри); калийн усан исэл (идэмхий кали);
натрийн эсвэл калийн хэт исэл.
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2815.11
2815.12
2815.20
2815.30

00
00
00
00

2816.10
2816.40
2817.00

00
00
00

2818.10

00

2818.20
2818.30

00
00

2819.10
2819.90

00
00

2820.10
2820.90
2821.10
2821.20
2822.00
2823.00

00
00
00
00
00
00

2824.10
2824.90

00
00

2825.10
2825.20
2825.30
2825.40
2825.50
2825.60
2825.70
2825.80
2825.90

00
00
00
00
00
00
00
00
00

2826.12

00

2826.19
2826.30
2826.90

00
00
00

2827.10
2827.20

00
00

2827.31
2827.32
2827.35
2827.39

00
00
00
00
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-- Hатрийн усан исэл (идэмхий натри)Хатуу
-- Hатрийн усан исэл (идэмхий натри)Усан уусмал (шингэн шүлт)
- Kалийн усан исэл (идэмхий кали)
- Hатрийн эсвэл калийн хэт исэл
Магнийн усан исэл болон хэт исэл; стронци болон барийн исэл, усан исэл,
хэт исэл.
- Магнийн усан исэл болон хэт исэл
- Стронци эсвэл барийн исэл, усан исэл болон хэт исэл
Цайрын исэл; цайрын хэт исэл.
Химийн хувьд тодорхойлогдсон эсвэл тодорхойлогдоогүй хиймэл гуранз
(корунд); хөнгөн цагааны исэл; хөнгөн цагааны усан исэл.
- Химийн хувьд тодорхойлогдсон эсвэл тодорхойлогдоогүй хиймэл гуранз (корунд)
- Хиймэл гуранзаас бусад хөнгөн цагааны усан исэл
- Хөнгөн цагааны усан исэл
Хромын исэл болон усан исэл.
- Хромын гуравч исэл
- Бусад
Мангааны исэл.
- Мангааны давхар исэл
- Бусад
- Төмрийн исэл болон усан исэл
- Шороон будаг
Kобальтын исэл болон усан исэл; худалдааны кобальтын исэл.
Титаны исэл.
Хар тугалганы исэл; улаан болон улбар шар тугалга
- Хар тугалганы дан исэл (litharge, massicot)
- Бусад
Гидразин болон гидроксиламин, тэдгээрийн органик биш давс; бусад органик
биш суурь; металлын бусад исэл, усан исэл болон хэт исэл.
- Гидразин болон гидроксиламин, тэдгээрийн органик биш давс
- Литийн исэл болон усан исэл
- Ванадийн исэл болон усан исэл
- Hикелийн исэл болон усан исэл
- Зэсийн исэл болон усан исэл
- Германийн исэл болон цирконийн давхар исэл
- Молибдений исэл болон усан исэл
- Сурьмагийн исэл
- Бусад
Фторид; фторсиликат, фторалюминат болон фторын нийлмэл бусад давс.
- Фторид:
-- Хөнгөн цагааны
-- Бусад
- Hатрийн гексафторалюминат (нийлэг криолит)
- Бусад
Хлорид, хлорт исэл болон хлорт усан исэл; бромид болон бромт исэл; иодид
болон иодот исэл.
- Аммонийн хлорид
- Kальцийн хлорид
- Бусад хлорид:
-- Магнийн
-- Хөнгөн цагааны
-- Hикелийн
-- Бусад
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2827.41
2827.49

00
00

2827.51
2827.59
2827.60

00
00
00

2828.10

00

2828.90

00

2829.11
2829.19
2829.90

00
00
00

2830.10
2830.90

00
00

2831.10
2831.90

00
00

2832.10
2832.20
2832.30

00
00
00

2833.11

00

2833.19

00

2833.21
2833.22
2833.24
2833.25
2833.27
2833.29
2833.30
2833.40

00
00
00
00
00
00
00
00

2834.10
2834.21
2834.29

00
00
00

2835.10
2835.22
2835.24
2835.25
2835.26
2835.29
2835.31

00
00
00
00
00
00
00

- Хлорт исэл болон хлорт усан исэл:
-- Зэсийн
-- Бусад
- Бромид болон бромт исэл:
-- Hатрийн эсвэл калийн бромид
-- Бусад
- Иодид болон иодот исэл
Гипохлорит; худалдааны кальцийн гипохлорит; хлорит; гипобромит.
- Худалдааны кальцийн гипохлорит болон кальцийн бусад гипохлорит
- Бусад
- Хлорат:
Хлорат болон перхлорат; бромат болон пербромат; иодат болон периодат.
-- Hатрийн
-- Бусад
- Бусад
Сульфид; химийн хувьд тодорхойлогдсон эсвэл тодорхойлогдоогүй
полисульфид.
- Hатрийн сульфид
- Бусад
Дитионит болон сульфоксилат.
- Натрийн
- Бусад
Сульфит; тиосульфат.
- Hатрийн сульфит
- Бусад сульфит
- Тиосульфат
Сульфат; цөр; пероксисульфат (персульфат).
- Hатрийн сульфат:
-- Хос натрийн сульфат
-- Бусад
- Бусад сульфат:
-- Магнийн
-- Хөнгөн цагааны
-- Hикелийн
-- Зэсийн
-- Барийн
-- Бусад
- Цөр
- Пероксисульфат (персульфат)
Hитрит; нитрат.
- Hитрит
-- Kалийн
-- Бусад
Фосфинат (гипофосфит), фосфонат (фосфит) болон фосфат; химийн хувьд
тодорхойлогдсон эсвэл тодорхойлогдоогүй полифосфат.
- Фосфинат (гипофосфит) болон фосфонат (фосфит)
-- Дан эсвэл хос натрийн
-- Kалийн
-- Kальцийн устөрөгчит ортофосфат (²хос кальцийн фосфат²)
-- Kальцийн бусад фосфат
-- Бусад
-- Hатрийн гурван фосфат (натрийн триполифосфат)
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2835.39

00

2836.20
2836.30
2836.40
2836.50
2836.60
2836.91
2836.92
2836.99

00
00
00
00
00
00
00
00

2839.11
2839.19
2839.90

00
00
00

2840.11
2840.19
2840.20
2840.30

00
00
00
00

2841.30
2841.50
2841.61
2841.69
2841.70
2841.80
2841.90

00
00
00
00
00
00
00

2842.10

00

2842.90

00

2849.10
2849.20
2849.90
2850.00

00
00
00
00

2902.11
2902.19
2902.20
2902.30
2902.41
2902.42
2902.43
2902.44
2902.50
2902.60
2902.70
2902.90

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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-- Бусад
Kарбонат; пероксикарбонат (перкарбонат); аммонийн карбамат агуулсан
худалдааны аммонийн карбонат.
- Хос натрийн карбонат
- Hатрийн устөрөгчит карбонат (натрийн бикарбонат)
- Kалийн карбонат
- Kальцийн карбонат
- Барийн карбонат
-- Литийн карбонат
-- Стронцийн карбонат
-- Бусад
Силикат; худалдааны, шүлтлэг металлын силикат.
-- Hатрийн метасиликат
-- Бусад
- Бусад
Борат; пероксоборат (перборат).
- Хос натритай дөрвөн борат (цэвэрлэсэн тунсаа):
-- Усгүй
-- Бусад
- Бусад борат
- Пероксоборат (перборат)
Оксометаллын болон пероксометаллын хүчлийн давс.
- Hатрийн хос хромат
- Бусад хромат болон хос хромат; пероксохромат
-- Калийн перманганат
-- Бусад
- Молибдат
- Вольфрамат
- Бусад
Азидаас бусад органик биш хүчил эсвэл пероксохүчлийн бусад давс (түүнчлэн
химийн хувьд тодорхойлогдсон эсвэл тодорхойлогдоогүй) алюминосиликат
орно).
- Давхар эсвэл комплекс силикат (түүнчлэн химийн хувьд тодорхойлогдсон эсвэл
тодорхойлогдоогүй алюминосиликат орно)
- Бусад
Химийн хувьд тодорхойлогдсон эсвэл тодорхойлогдоогүй карбид.
- Kальцийн
- Цахиурын
- Бусад
Химийн хувьд тодорхойлогдсон эсвэл тодорхойлогдоогүй гидрид, нитрид,
азид, силицид, борид (Зүйл 28.49-ийн карбидаас бусад).
Цагираг бус нүүрсустөрөгч.
-- Циклогексан
-- Бусад
- Бензол
- Толуол
-- o-Kсилол
-- m-Kсилол
-- p-Kсилол
-- Kсилолын изомерийн холимог
- Стирол
- Этилбензол
- Kумол
- Бусад
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2905.11
2905.12
2905.13
2905.14
2905.16
2905.17

00
00
00
00
00
00

2905.19
2905.19

10

2905.22
2905.29

00
00
00

2905.31
2905.32
2905.39

00
00
00

2905.41
2905.42
2905.43
2905.44
2905.45
2905.49

00
00
00
00
00
00

2905.51

00

2905.59

00

2906.11

00

2906.12
2906.13
2906.19

00
00
00

2906.21
2906.29

00
00

2907.11

00

2907.12
2907.13
2907.15
2907.19

00
00
00
00

2907.21
2907.22

00
00

- Ханасан моноспирт:
Цагираг бус спирт болон түүний галогенжуулсан, сульфжуулсан,
нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал.
-- Метанол (метилийн спирт)
-- Пропан-1-ол (пропилийн спирт) болон пропан-2-ол (изопропилийн спирт)
-- Бутан-1-ол (н- бутилийн спирт)
-- Бусад бутанол
-- Октанол (октилийн спирт) болон түүний изомер
-- Додекан-1-ол (лаурилийн спирт),
гексадекан-1-ол (цетилийн спирт) болон
октадекан-1-ол (стеарилийн спирт)
-- Бусад
---3,3-Диметилбутан-2-ол(пинаколилийн спирт)
---Бусад
- Ханаагүй моноспирт:
-- Цагираг бус терпений спирт
-- Бусад
- Диол:
-- Этиленгликоль (этандиол)
-- Пропиленгликоль (пропан-1,2-диол)
-- Бусад
- Бусад полиспирт:
-- 2-Этил-2-(гидроксиметил) пропан-1,3-диол (триметилолпропан)
-- Пентаэритритол
-- Маннитол
-- D-глюцитол (сорбитол)
-- Глицерин
-- Бусад
- Цагираг бус спиртийн галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан эсвэл
нитрозжуулсан уламжлал:
-- Этхлорвинол (INN)
-- Бусад
Цагираг спирт болон түүний галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан эсвэл нитрозжуулсан уламжлал.
- Циклан, циклен эсвэл циклотерпений:
-- Ментол
-- Циклогексанол, метилциклогексанол болон диметилциклогексанол
-- Стерол, инозитол
-- Бусад
- Аромат спирт:
-- Бензилийн спирт
-- Бусад
- Монофенол:
Фенол; фенолспирт.
- Монофенол:
-- Фенол (гидроксибензол) болон түүний давс
-- Kрезол болон түүний давс
-- Oктилфенол, нонилфенол болон тэдгээрийн изомер; эдгээрийн давс
-- Hафтол болон түүний давс
-- Бусад
- Полифенол; фенолспирт:
-- Резорцинол болон түүний давс
-- Гидрохинон (хинол) болон түүний давс
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2907.23
2907.29

00
00

2908.11

00

2908.19

00

2908.91
2908.92
2908.99

00
00
00

2909.11
2909.19
2909.20

00
00
00

2909.30

00

2909.41
2909.43
2909.44
2909.49
2909.50

00
00
00
00
00

2909.60

00

2910.10
2910.20
2910.30
2910.40
2910.50
2910.90
2911.00

00
00
00
00
00
00
00

2912.11

00

2912.12
2912.19

00

2912.21

00

244

-- 4,4'-изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилпропан) болон түүний давс
-- Бусад
- Зөвхөн галогены бүлэг агуулсан уламжлал болон түүний давс:
Фенол эсвэл фенолспиртийн галоген-жуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан,
нитрозжуулсан уламжлал.
- Зөвхөн галогены бүлэг агуулсан уламжлал болон түүний давс: -- Пентахлорфенол
(ISO)
-- Бусад
- Бусад:
-- Диносеб (ISO) болон түүний давс
-- 4,6-Динитро-о-крезол (DNOC (ISO)) болон түүний давс
-- Бусад
- Цагираг бус энгийн эфир, тэдгээрийн галогенжуулсан, сульфжуулсан,
нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал:
Фенол эсвэл фенолспиртийн галоген-жуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан,
нитрозжуулсан уламжлал.
-- Диэтилийн эфир
-- Бусад
- Циклан, циклен эсвэл циклотерпений энгийн эфир, тэдгээрийн галогенжуулсан,
сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
- Ароматик энгийн эфир, түүний галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан,
нитрозжуулсан уламжлал
- Энгийн эфир-спирт болон түүний галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан,
нитрозжуулсан уламжлал:
-- 2,2'-оксидиэтанол (диэтиленгликоль, диголь)
-- Этиленгликоль эсвэл диэтиленгликолийн монобутил эфир
-- Этиленгликоль эсвэл диэтиленгликолийн бусад моноалкил эфир
-- Бусад
- Энгийн эфир-фенол, энгийн эфир-спирт-фенол болон тэдгээрийн галогенжуулсан,
сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
- Спиртийн хэт исэл, энгийн эфирийн хэт исэл, кетоны хэт исэл болон тэдгээрийн
галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитро-жуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
Гурван гишүүнт цагираг бүхий эпоксид, эпоксиспирт, эпоксифенол,
эпоксиэфир болон тэдгээрийн галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан,
нитрозжуулсан уламжлал.
- Оксиран (этилений исэл)
- Метил оксиран (пропилений исэл)
- 1-хлор-2,3-эпоксипропан (эпихлоргидрин)
- Диэлдрин (ISO, INN)
- Эндрин (ISO)
- Бусад
Ацетал, хагас ацетал (хүчилтөрөгчийн бусад үүрэгт бүлэг агуулсан эсвэл
агуулаагүй), тэдгээрийн галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан,
нитрозжуулсан уламжлал.
- Хүчилтөрөгчийн бусад функционал бүлэг агуулаагүй цагираг бус альдегид:
- Хүчилтөрөгчийн бусад функционал бүлэг агуулаагүй цагираг бус альдегид:
-- Метанал (формальдегид)
-- Этанал (ацетальдегид)
-- Бусад
- Хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэггүй цагираг альдегид:
-- Бензальдегид
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2912.29
2912.30
2912.40

00
00
00

2912.41
2912.42
2912.49
2912.50
2912.60
2913.00

00
00
00
00
00
00

2914.11

00

2914.12
2914.13
2914.19

00
00
00

2914.22
2914.23
2914.29

00
00
00

2914.31
2914.39
2914.40
2914.50

00
00
00
00

2914.61
2914.69
2914.70
2914.71
2914.79

00
00

2915.11
2915.12
2915.13

00
00
00

2915.21
2915.24
2915.29

00
00
00

2915.31
2915.32
2915.33
2915.36
2915.39
2915.40
2915.50

00
00
00
00
00
00
00

00
00

-- Бусад
- Альдегид-спирт
- Альдегид-спирт, альдегид-эфир, альдегид фенол болон хүчилтөрөгчийн бусад
үүрэг бүхий бүлэгтэй альдегид:
-- Ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид)
-- Этилваниллин (3-этокси-4-гидроксибензальдегид)
-- Бусад
- Альдегидын цагираг полимер
- Параформальдегид
Зүйл 29.12-т заагдсан бүтээгдэхүүний галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан эсвэл нитрозжуулсан уламжлал.
Хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэгтэй эсвэл бүлэггүй кетон болон
хинон, тэдгээрийн галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан эсвэл
нитрозжуулсан уламжлал.
- Хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэггүй цагираг бус кетон:
-- Ацетон
-- Бутанон (метилэтилкетон)
-- 4-метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)
-- Бусад
- Хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэггүй циклан, циклен эсвэл циклотерпений
кетон:
-- Циклогексанон болон метилциклогексанон
-- Ионон болон метилионон
-- Бусад
- Хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэггүй аромат кетон:
-- Фенилацетон (фенилпропан-2-он)
-- Бусад
- Kетон-спирт болон кетон-альдегид
- Кетон-фенол болон хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэгтэй кетон
- Хинон:
-- Антрахинон
-- Бусад
- Галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитро-жуулсан, нитрозжуулсан уламжлал
-- Хлордекон (ISO)
-- Бусад
- Шоргоолжны хүчил, түүний давс болон нийлмэл эфир:
Ханасан цагираг бус монокарбоксил хүчил, түүний ангидрид, галид, хэт
исэл болон хэт исэлт хүчил; тэдгээрийн галогенжуулсан, сульфжуулсан,
нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал.
-- Шоргоолжны хүчил
-- Шоргоолжны хүчлийн давс
-- Шоргоолжны хүчлийн нийлмэл эфир
- Цууны хүчил, түүний давс; цууны ангидрид:
-- Цууны хүчил
-- Цууны ангидрид
-- Бусад
- Цууны хүчлийн нийлмэл эфир:
-- Этилацетат
-- Винил ацетат
-- n-Бутилацетат
-- Диносеб (ISO)-ын ацетат
-- Бусад
- Моно-, ди- эсвэл гурванхлорцууны хүчил, тэдгээрийн давс болон нийлмэл эфир
- Пропионы хүчил, түүний давс, нийлмэл эфир
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2915.60
2915.70
2915.90

00
00
00

2916.11

00

2916.12
2916.13
2916.14
2916.15
2916.16
2916.19
2916.20

00
00
00
00
00
00
00

2916.31
2916.32
2916.34
2916.39

00
00
00
00

2917.11

00

2917.12
2917.13
2917.14
2917.19
2917.20

00
00
00
00
00

2917.32
2917.33
2917.34
2917.35
2917.36
2917.37
2917.39

00
00
00
00
00
00
00

2918.11

00

2918.12
2918.13
2918.14

00
00
00
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- Бутаны хүчил, пентаны хүчил, тэдгээрийн давс болон нийлмэл эфир
- Пальмитины хүчил, стеарины хүчил, тэдгээрийн давс болон нийлмэл эфир
- Бусад
- Ханаагүй цагираг бус монокарбоксил хүчил, түүний ангидрид, галид, хэт исэл, хэт
исэлт хүчил болон тэдгээрийн уламжлал:
Ханаагүй цагираг бус монокарбоксил хүчил, цагираг монокарбоксил хүчил,
тэдгээрийн ангидрид, галид, хэт исэл болон хэт исэлт хүчил; тэдгээрийн
галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал.
- Ханаагүй цагираг бус монокарбоксил хүчил, түүний ангидрид, галид, хэт исэл, хэт
исэлт хүчил болон тэдгээрийн уламжлал:
-- Акрилийн хүчил, түүний давс
-- Акрилийн хүчлийн нийлмэл эфир
-- Метакрилийн хүчил, түүний давс
-- Метакрилийн хүчлийн нийлмэл эфир
-- Олеин, линолеин эсвэл линолены хүчил, тэдгээрийн давс болон нийлмэл эфир
-- Бинапакрил (ISO)
-- Бусад
- Циклан, циклен эсвэл циклотерпений монокарбоксил хүчил, тэдгээрийн ангидрид,
галид, хэт исэл, хэт исэлт хүчил, тэдгээрийн уламжлал
- Аромат монокарбоксилийн хүчил, тэдгээрийн ангидрид, галид, хэт исэл, хэт исэлт
хүчил, тэдгээрийн уламжлал:
-- Бензойны хүчил, түүний давс болон нийлмэл эфир
-- Бензоилийн хэт исэл, бензоилийн хлорид
-- Фенилцууны хүчил болон түүний давс
-- Бусад
Поликарбоксил хүчил, түүний ангидрид, галид, хэт исэл болон хэт исэлт
хүчил; тэдгээрийн галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан эсвэл нитрозжуулсан уламжлал.
- Цагираг бус поликарбоксил хүчил, түүний ангидрид, галид, хэт исэл, хэт исэлт
хүчил, тэдгээрийн уламжлал: -- Хурган чихний хүчил, түүний давс, нийлмэл эфир
-- Адипины хүчил, түүний давс, нийлмэл эфир
-- Азелаины хүчил, себацины хүчил, тэдгээрийн давс, нийлмэл эфир
-- Малейны ангидрид
-- Бусад
- Циклан, циклен, циклотерпений поликарбоксилийн хүчил, тэдгээрийн ангидрид,
галид, хэт исэл, хэт ислийн хүчил болон тэдгээрийн уламжлал
-- Диоктилортофталат
-- Динонил эсвэл дидецилортофталат
-- Ортофталын хүчлийн бусад нийлмэл эфир
-- Фталын ангидрид
-- Терефталын хүчил, түүний давс
-- Диметилтерефталат
-- Бусад
Хүчилтөрөгчийн нэмэлт үүрэг бүхий бүлэгтэй карбоксил хүчил, түүний
ангидрид, галид, хэт исэл, хэт исэлт хүчил; тэдгээрийн галогенжуулсан,
сульфжуулсан, нитрожуулсан эсвэл нитрозжуулсан уламжлал.
- Спиртийн бүлэгтэй (гэхдээ хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэггүй)
карбоксилийн хүчил, түүний ангидрид, галид, хэт исэл, хэт исэлт хүчил, тэдгээрийн
уламжлал:
-- Сүүний хүчил, түүний давс, нийлмэл эфир
-- Дарсны хүчил
-- Дарсны хүчлийн давс, нийлмэл эфир
-- Hимбэгний хүчил
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2918.15
2918.16
2918.17
2918.18
2918.19
2918.21
2918.22
2918.23
2918.29
2918.30

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

2918.91

00

2918.99

00

2919.10
2919.90

00
00

2920.11

00

2920.19

00

2920.21
2920.22
2920.23
2920.24
2920.29
2920.30
2920.90

00
00
00
00
00
00
00

2921.11

00

2921.12
2921.13
2921.14
2921.19
2921.19

00
00
00

2921.19
2921.21
2921.22
2921.29
2921.30

90
00
00
00
00

2921.41
2921.42

00
00
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-- Hимбэгний хүчлийн давс, нийлмэл эфир
-- Глюконы хүчил, түүний давс, нийлмэл эфир
-- 2,2-Дифенил-2-гидроксицууны хүчил (бензилийн хүчил)
-- Хлорбензилат (ISO)
-- Бусад
-- Салицилийн хүчил, түүний давс
-- О-ацетилсалицилийн хүчил,түүний давс, нийлмэл эфир
-- Салицилийн хүчлийн бусад нийлмэл эфир, тэдгээрийн давс
-- Бусад
- Альдегидын эсвэл кетоны үүрэг бүхий бүлэгтэй (гэхдээ хүчилтөрөгчийн бусад
үүрэг бүхий бүлэггүй) карбоксилийн хүчил, түүний ангидрид, галид, хэт исэл, хэт
исэлт хүчил, тэдгээрийн уламжлал
-- 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфенокси цууны хүчил), түүний давс болон нийлмэл
эфир
-- Бусад
Фосфорын хүчлийн нийлмэл эфир, түүний давс (лактофосфат орно);
тэдгээрийн
галогенжуулсан,
сульфжуулсан,
нитрожуулсан
эсвэл
нитрозжуулсан уламжлал.
- Трис (2,3-дибромпропил) фосфат
- Бусад
Металл биш элементүүдийн органик биш бусад хүчлийн нийлмэл эфир
(устөрөгчийн галидын нийлмэл эфир орохгүй) болон тэдгээрийн давс;
тэдгээрийн галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал.
- Тиофосфорын нийлмэл эфир (фосфортиоат) болон түүний давс; тэдгээрийн
галогенжуулсан, сульфжуулсан, нитрожуулсан эсвэл нитрозжуулсан уламжлал:
-- Паратион (ISO) болон паратион-метил (ISO) (метил-паратион)
-- Бусад
-Фосфитын нийлмэл эфир болон тэдгээрийн давс; тэдгээрийн галогенжуулсан,
сульфжуулсан, нитратжуулсан эсвэл нитрозжуулсан уламжлал:
-- Диметил фосфит
--Диэтил фосфит
--Триметил фосфит
--Триэтил фосфит
--Бусад
-Эндосульфан (ISO)
- Бусад
Амины үүрэг бүхий бүлэгтэй нэгдэл.
- Цагираг бус моноамин болон түүний уламжлал; тэдгээрийн давс: -- Метиламин,
ди- эсвэл триметиламин, тэдгээрийн давс
--2-(N,N-Диметиламин)этилхлорид гидрохлорид
--2-(N,N-Диэтиламин)этилхлорид гидрохлорид
--2-(N,N-Диизопропиламин)этилхлоридгидрохлорид
-- Бусад
---N,N-Диалкил (метил, этил, н-пропил эсвэл изопропил) 2-хлорэтиламин болон
тэдгээрийн протонт давс
---Бусад
-- Этилендиамин, түүний давс
-- Гексаметилендиамин, түүний давс
-- Бусад
- Циклан, циклен эсвэл циклотерпений моно- буюу полиамин, тэдгээрийн уламжлал;
эдгээрийн давс
-- Анилин, түүний давс
-- Анилины уламжлал, түүний давс
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2921.43
2921.44
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00

248

-- Толуидин, түүний уламжлал; түүний давс
-- Дифениламин, түүний уламжлал; түүний давс
-- 1-нафтиламин (альфа-нафтиламин), 2-нафтиламин (бета-нафтиламин),
тэдгээрийн уламжлал; эдгээрийн давс
-- Амфетамин (INN), бензфетамин (INN),
дексамфетамин (INN), этиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), лефетамин
(INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) болон фентермин (INN);тэдгээрийн
давс
-- Бусад
- Аромат полиамин, түүний уламжлал; тэдгээрийн давс:
-- о-, m-, p- фенилендиамин, диаминотолуол, тэдгээрийн уламжлал; эдгээрийн давс
-- Бусад
Хүчилтөрөгчийн үүрэгт бүлэг бүхий амино-нэгдэл.
-- Моноэтаноламин, түүний давс
-- Диэтаноламин, түүний давс
-- Декстропропоксифен (INN) болон түүний давс
--Триэтаноламин
--Диэтаноламмонийн перфтороктансульфонат
-Метилдиэтаноламин болон этилдиэтаноламин
--2-(N,N-Диизопропиламин)этанол
-- Бусад
---N,N-Диалкил (метил, этил, н-пропил эсвэл изопропил)-2-аминэтанол болон
тэдгээрийн протонт давс:
----N,N-Диметил-2-аминоэтанол болон түүний протонт давс
----N,N-Диэтил-2-аминоэтанол болон түүний протонт давс
----Бусад
---Бусад
- Амин-нафтол болон бусад амин-фенол (нэгээс илүү төрлийн хүчилтөрөгчийн
үүрэгт бүлэг агуулснаас бусад ), тэдгээрийн энгийн болон нийлмэл эфир; эдгээрийн
давс:
-- Аминогидроксинафталинсульфохүчил болон түүний давс
-- Бусад
-- Амфепрамон (INN), метадон (INN) болон
норметадон (INN); эдгээрийн давс
-- Бусад
-- Лизин болон түүний нийлмэл эфир; түүний давс
-- Глутамины хүчил, түүний давс
-- Антранилийн хүчил, түүний давс
-- Тилидин (INN) болон түүний давс
-- Бусад
- Амин-спирт-фенол, амин-хүчил-фенол, хүчилтөрөгчийн үүрэг бүхий бүлэгтэй
бусад амин-нэгдэл
Дөрөвч аммонийн давс болон усан исэл; лецитин болон химийн хувьд
тодорхойлогдсон эсвэл тодорхойлогдоогүй бусад фосфоаминолипид.
- Холин, түүний давс
- Лецитин, бусад фосфоаминолипид
- Тетраэтиламмонийн перфтороктансульфонат
- Дидецилдиметиламмонийн перфтороктансульфонат
- Бусад
Kарбоксиамидын үүрэгт бүлэг бүхий нэгдэл; нүүрсхүчлийн амидын үүрэгт
бүлэг бүхий нэгдэл.
-- Мепробамат (INN)
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-- Фторацетамид (ISO) , монокротофос (ISO) болон фосфамидон (ISO)
-- Бусад
-- Шээг, түүний уламжлал; тэдгээрийн давс
-- 2-Ацетамидобензойны хүчил (N-ацетилантранилийн хүчил) болон түүний давс
-- Этинамат (INN)
-- Алахлор (ISO)
-- Бусад
Kарбоксиимидийн үүрэгт бүлэг бүхий нэгдэл (сахарин, түүний давс орно)
болон иминий үүрэгт бүлэг бүхий нэгдэл.
-- Сахарин, түүний давс
-- Глютетимид (INN)
-- Бусад
- Имин, түүний уламжлалууд; тэдгээрийн давс:
-- Хлордимеформ (ISO)
-- Бусад
Hитрилийн үүрэг бүхий бүлэгтэй нэгдэл.
- Акрилонитрил
- 1-цианогуанидин (дициандиамид)
- Фенпропорекс (INN) болон түүний давс; метадон (INN)-ы завсрын бүтээгдэхүүн
(4-циан-2-диметиламин-4,4-дифенилбутан)
- Альфа-Фенилацетоацетонитрил
- Бусад
Диазо-, азо- эсвэл азокси- нэгдэл.
Гидразин эсвэл гидроксиламины органик уламжлал.
Азотын бусад үүрэг бүхий бүлэгтэй нэгдэл.
- Изоцианат
- Бусад
--- N,N-Диалкил (метил, этил, н-пропил эсвэл изопропил)фосфорамидын дигалид
--- Диалкил (метил, этил, н-пропил эсвэл изопропил)N,N-диалкил (метил,
этил, н-пропил эсвэл изопропил)фосфорамидат
--- Бусад
Хүхэрт-органик нэгдэл.
- Тиокарбамат болон дитиокарбамат
- Тиурам моно-, ди-, эсвэл тетрасульфид
- Метионин
- Каптафол (ISO) болон метамидофос (ISO)
- 2-(N,N-Диэтиламин)этантиол
- Бис(2-гидроксиэтил)сульфид (тиодигликоль (INN))
- Алдикарб (ISO), каптафол (ISO) болон метамидофос (ISO)
- Бусад
--- О,О-Диэтил S-[2-(диэтиламин)этил]фосфортиоат болон түүний алкилт эсвэл
протонт давс
--- N,N-диалкил (метил, этил, н-пропил эсвэл изопропил) аминэтан-2-тиол болон
түүний протонт давс
--- О-Этил S-фенил этилфосфонтиолтионат (фонофос)
--- Бусад:
----Фосфорын атом (метил, этил, н-пропил эсвэл изопропилийн нэг бүлэг
холбогдсон, гэхдээ нүүрстөрөгчийн атом холбогдоогүй)агуулсан
---- Бусад
Элемент-органик бусад нэгдэл.
-Тетраметил-хар тугалга болон тетраэтил-хар тугалга
-Трибутил-цагаан тугалганы нэгдэл
-- Диметил метилфосфонат
-- Диметил пропилфосфонат
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-- Диэтил этилфосфонат
-- Натри 3-(тригидроксисилил) пропил метилфосфонат
--2,4,6-Трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфинан 2,4,6-триоксид
- - ( 5 - Э т и л - 2 - м ет и л - 2 - о к с и д - 1 , 3 , 2 - д и о к с а ф о с ф и н а н - 5 - и л ) м ет и л м ет и л
метилфосфонат
-- Бис[(5-этил-2-метил-2-оксид-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил] метилфосфонат
-- Метилфосфоны хүчил болон (аминиминметил) шүвтэр
(1:1)-ийн давс
--Бусад:
--- Фосфорын атом(метил, этил, н-пропил эсвэл изопропилийн нэг бүлэг холбогдсон,
гэхдээ нүүрстөрөгчийн атом холбогдоогүй) агуулсан
--- Бусад
-Бусад
Зөвхөн хүчилтөрөгчийн гетеро-атомтай гетероцагирагт нэгдэл.
-- Тетрагидрофуран
-- 2-Фуральдегид (фурфуральдегид)
-- Фурфурилийн спирт болон тетрагидрофурфурилийн спирт
-- Сукралоз
-- Бусад
- Лактон:
-- Изосафрол
-- 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-он
-- Пиперональ
-- Сафрол
-- Тетрагидроканнабинол (бүх изомер)
-- Бусад
Зөвхөн азотын гетеро-атомтай гетероцагираг нэгдэл.
-- Феназон (антипирин), түүний уламжлал
-- Бусад
-- Гидантоин, түүний уламжлал
-- Бусад
-- Пиридин, түүний давс
-- Пипередин, түүний давс
-- Алфентанил (INN), анилеридин (INN),
безитрамид (INN), бромазепам (INN),
дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN),
дипипанон (INN), фентанил (INN),
кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин
(INN) завсрын А, фенциклидин (INN)(РСР), феноперидин (INN), пипрадрол (INN),
пиритрамид (INN), пропирам (INN) болон тримеперидин (INN); тэдгээрийн давс
-- Бусад
---3-Хинуклидинилийн бензилат
--- Хинуклидин-3-ол
--- Бусад
-- Леворфанол (INN) болон түүний давс
-- Бусад
-- Малонилшээг (барбитурын хүчил) болон түүний давс
-- Аллобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), буталбитал (INN),
бутобарбитал, циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал
(INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал (INN) болон
винилбитал (INN); тэдгээрийн давс
-- Малонил шээг (барбитурын хүчил)-ийн бусад уламжлал; тэдгээрийн давс
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-- Лопразолам (INN),
меклоквалон (INN),
метаквалон (INN) ба
зипепрол (INN); тэдгээрийн давс
-- Бусад
- Бүтцэндээ шахмал бус триазины цагираг (устөрөгчсөн эсвэл устөрөгчөөгүй)
агуулсан нэгдэл:
-- Меламин
-- Бусад
- Лактам:
-- 6-гексанлактам (эпсилон-капролактам)
-- Клобазам (INN) болон метиприлон (INN)
-- Бусад лактам
- Бусад:
-- Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (INN), клоназепам (INN),
клоразепат, делоразепам (INN), диазепам (INN), эстазолам (INN), этил лофлазепат
(INN), флудиазепам (INN), флунитразепам (INN), флуразепам (INN), галазепам
(INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN),
мидазолам (INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN),
оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пировалерон (INN), темазепам
(INN), тетразепам (INN) болон триазолам (INN); эдгээрийн давс
-- Азинфос-метил (ISO)
-- Бусад
Нуклейны хүчил болон түүний химийн хувьд тодорхойлогдсон эсвэл
тодорхойлогдоогүй давс; гетероцагирагт бусад нэгдэл.
- Бүтцэндээ шахмал бус тиазолын цагираг (устөрөгчсөн эсвэл устөрөгчөөгүй)
агуулсан нэгдэл
- Бүтцэндээ бензотиазолын цагираг-систем (устөрөгчсөн эсвэл устөрөгчөөгүй)
агуулсан, цаашид шахаагүй нэгдэл
- Бүтцэндээ фенотиазины цагираг-систем (устөрөгчсөн эсвэл устөрөгчөөгүй)
агуулсан, цаашид шахаагүй
-- Аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазепам (INN), клоксазолам (INN),
декстроморамид (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN),
оксазолам (INN), пемолин (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) болон
суфентанил (INN); тэдгээрийн давс
-- Бусад
Сульфонамид.
- N-Метилперфтороктансульфонамид
- N-Этилперфтороктан сульфонамид
- N-Этил-N-(2-гидроксиэтил) перфтороктан сульфонамид
- N-(2-Гидроксиэтил)-N-метилперфтороктан сульфонамид
- Бусад перфтороктан сульфонамид
- Бусад
Байгалийн эсвээл нийлэгжүүлсэн угтвар аминдэм болон аминдэм (байгалийн
өтгөрмөл орно), голчлон аминдэмийн зориулалтаар хэрэглэгддэг тэдгээрийн
уламжлал, тэдгээрийн хольц (ямар нэг уусмал байдалтай буюу үгүй).
-- А аминдэм, түүний уламжлал
-- В1 аминдэм, түүний уламжлал
-- В2 аминдэм, түүний уламжлал
-- D- эсвэл DL-пантотены хүчил (В3 аминдэм буюу В5 аминдэм), тэдгээрийн
уламжлал
-- В6 аминдэм, түүний уламжлал
-- В12 аминдэм, түүний уламжлал
-- С аминдэм, түүний уламжлал
-- Е аминдэм, түүний уламжлал
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-- Бусад аминдэм, тэдгээрийн уламжлал
- Бусад (байгалийн өтгөрмөл орно)
Байгалийн эсвэл нийлэг аргаар гарган авсан даавар, простагландин,
тромбоксан болон лейкотриен; тэдгээрийн уламжлал болон бүтцийн
аналог (дааврын зориулалтаар хэрэглэгддэг полипептидийн хувиргасан
хэлхээ орно).
-- Соматотропин (өсөлтийн даавар), түүний уламжлал болон бүтцийн аналог
-- Инсулин болон түүний давс
-- Бусад
- Стероидын дааврууд, тэдгээрийн уламжлал болон бүтцийн аналог:
-- Kортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) болон преднизолон
(дегидрогидрокортизон)
-- Бөөрний дээд булчирхайн холтослог давхаргын дааврын галогенжуулсан
уламжлал
-- Эстроген болон прогестоген
-- Бусад
- Простагландин, тромбоксан болон лейкотриен, тэдгээрийн уламжлал болон
бүтцийн аналог
- Бусад
Байгалийн эсвэл нийлэг гликозид, тэдгээрийн давс, энгийн болон нийлмэл
эфир, бусад уламжлал.
- Рутозид (рутин), түүний уламжлал
- Бусад
Байгалийн эсвэл нийлэг алкалоид, тэдгээрийн давс, энгийн болон нийлмэл
эфир, бусад уламжлал.
-- Намууцэцгийн сүрлийн ханд; бупренорфин (INN), кодеин, дигидрокодеин (INN),
этилморфин, эторфин (INN), героин, гидрокодон (INN), гидроморфон (INN),
морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN),
тебакон (INN) болон тебаин; эдгээрийн давс
-- Бусад
- Хинин модны холтосноос гаргасан алкалоид, түүний уламжлалууд; тэдгээрийн
давс
- Kофейн, түүний давс
- Эфедрин болон түүний давс:
-- Эфедрин болон түүний давс
-- Псевдоэфедрин (INN) болон түүний давс
-- Катин (INN) болон түүний давс
-- Норэфедрин болон түүний давс
-- Бусад
-- Фенетиллин (INN) болон түүний давс
-- Бусад
- Хөх тарианы алкалоид, түүний уламжлал; тэдгээрийн давс:
-- Эргометрин (INN) болон түүний давс
-- Эрготамин (INN) болон түүний давс
-- Лизергиний хүчил болон түүний давс
-- Бусад
-Ургамалын гаралтай бусад:

-- Кокаин, экгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), метамфетамин
рацемат; тэдгээрийн давс, нийлмэл эфир болон бусад уламжлал
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Сахароз, лактоз, мальтоз, глюкоз, фруктозоос бусад химийн хувьд цэвэр
саахар; саахрын энгийн болон нийлмэл эфир, саахрын ацетал, тэдгээрийн
давс (Зүйл 29.37, 29.38, 29.39-д заагдсан бүтээгдэхүүнээс бусад).
Антибиотик.
- Пенициллин болон пенициллины хүчлийн бүтэцтэй тэдгээрийн уламжлал;
эдгээрийн давс
- Стрептомицин, түүний уламжлал; тэдгээрийн давс
- Тетрациклин, түүний уламжлал; тэдгээрийн давс
- Хлорамфеникол, түүний уламжлал; тэдгээрийн давс
- Эритромицин болон түүний уламжлал; тэдгээрийн давс
- Бусад
Бусад органик нэгдэл.
Химийн боловсруулалт хийгдсэн эсвэл хийгдээгүй, хольсон буюу холиогүй,
ургамал, мал амьтны гаралтай бордоо; ургамал, мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг холих, химийн боловсруулалт хийх аргаар гаргаж авсан бордоо.
Азотын эрдэс ба химийн бордоо.
Шээг, усан уусмалын хэлбэртэй буюу хатуу
-- Аммонийн сульфат
-- Бусад
- Аммонийн нитрат, усан уусмалын хэлбэртэй буюу хатуу
- Аммонийн нитратыг кальцийн карбонат болон бусад эрдэс бордооны бус бусад
бодистой хольсон хольц
- Hатрийн нитрат
- Кальцийн нитрат ба аммонийн нитратын хольц ба давхар давс
- Шээг, нитрат аммонийн хольцын усан ба шүвтрийн уусмал
- Бусад, түүнчлэн өмнөх мөрд дурьдагдаагүй хольц орно
Фосфорын эрдэс ба химийн бордоо.
- Суперфосфат
- Бусад
- Калийн хлорид
Калийн эрдэс ба химийн бордоо.
- Калийн сульфат
- Бусад
Азот, фосфор, калийн хоёр буюу гурван тэжээллэг элемент агуулсан эрдэс
буюу химийн бордоо; бусад бордоо; шахмал буюу түүнтэй төстэй хэлбэртэй,
эсвэл бохир жин нь 10кг-аас ихгүй байх савлагаатай энэ бүлэгт заагдсан
бараа
- Шахмал буюу түүнтэй төстэй хэлбэртэй, савласан бохир жин нь 10кг-аас ихгүй
байх бараа
- Азот, фосфор, калийн гурван тэжээлийн элемент агуулсан эрдэс буюу химийн
бордоо
- Диаммонийн устөрөгчит ортофосфат (диаммонийн фосфат)
- Аммонийн хос устөрөгчит ортофосфат (моноаммонийн фосфат) ба түүний
диаммонт устөрөгчит ортофосфаттай хольц
-- Hитрат, фосфат агуулсан
-- Бусад
- Фосфор, калийн хоёр тэжээлийн элемент агуулсан эрдэс буюу химийн бордоо
- Бусад
Нийлэг органик идээлэгч бодис; органик биш идээлэгч бодис; байгалийн
гаралтай идээлэгчийг агуулсан эсвэл агуулаагүй идээлэгч бэлдмэл;
урьдчилсан идээлгийн ферментийн бэлдмэл.
- Нийлэг органик идээлэгч бодис
- Бусад
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Шилний шаваас, ургамлын иш, мөчир зэргийг залган ургуулахад ашигладаг
шаваас, давирхайт цемент, шавах зориулалтын бусад бэлдмэл; зураачийн шаваас;
барилгын нүүрэн тал, дотор хана, шал, тааз зэргийн гадаргуугийн засал хийх галд
тэсвэргүй бэлдмэл. (10 кг-аас доош жижиглэн худалдаалах савалгаа бүхий, шууд
хэрэглэх, ахуйн зориулалттай бүтээгдэхүүн хамрагдахгүй)
- Шилний шаваас, ургамлын иш, мөчир зэргийг залган ургуулахад ашигладаг
шаваас, давирхайт цемент, чигжих, шавах зориулалтын бусад бэлдмэл; зураач,
барималчийн шаваас
- Бусад
Гадаргуугийн идэвхт органик бодис (савангаас бусад); Зүйл 34.01-д
заагдсанаас бусад, саван агуулсан эсвэл агуулаагүй гадаргуугийн идэвхт
бэлдмэл, угаалгын бэлдмэл (туслах чанарын угаалгын бэлдмэл орно) болон
цэвэрлэгээний бэлдмэл
-- Анионлог
-- Kатионлог
-- Ионы бус
-- Бусад
- Бусад
Тосолгооны бэлдмэл (үүнд, зүсэгч багажны зориулалттай тосолж хөргөх
бэлдмэл, боолт, эрэг суллах бэлдмэл, зэврэлтийн эсрэг бэлдмэл болон хэв
суллах зэрэг тосон дээр суурилсан бэлдмэл орно) болон нэхмэл материал,
арьс шир, үслэг арьс эсвэл бусад материалыг тосолж боловсруулах
зориулалтын бэлдмэл (гэхдээ нефтийн тос буюу битумжсан эрдсээс гаргаж
авсан тосны үндсэн бодисын агууламж нь жингийн 70% буюу түүнээс дээш
хувийг эзлэх бэлдмэл орохгүй).
-- Hэхмэл материал, арьс шир, үслэг арьс буюу бусад материалыг боловсруулахад
зориулагдсан бэлдмэл
-- Бусад
-- Hэхмэл материал, арьс шир, үслэг арьс буюу бусад материалыг боловсруулахад
зориулагдсан бэлдмэл
-- Бусад
Хиймэл болон бэлтгэсэн лав.
- Поли (оксиэтилен) (полиэтилен-гликоль)-ийн
- Бусад
Декстрин болон хувиргасан бусад цардуул (жишээ нь: цэлцгийрүүлсэн эсвэл
эфиржүүлсэн цардуул); цардуул, декстрин буюу хувиргасан бусад цардуулд
суурилсан цавуу.
- Декстрин болон хувиргасан цардуул
- Цавуу
Бусад газар заагдаагүй бэлэн цавуу болон цавуулаг бодис; жижиглэн
худалдаалах зорилгоор цэвэр жин нь 1 кг-аас ихгүй байхаар савласан цавуу
болон цавуулаг зүйлс.
-- Зүйл 39.01-39.13-ын полимер эсвэл хаймарт суурилсан цавуулаг зүйлс
-- Бусад
Идэвхжүүлсэн нүүрс; идэвхжүүлсэн байгалийн эрдэс бүтээгдэхүүнүүд; амьтны
гаралтай хөө (боловсруулсан хөө орно).
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Жижиглэн худалдааалах хэлбэр, савлагаатай, эсвэл бэлэн бэлдмэл,
бүтээгдэхүүн байдалтай (жишээ нь: хүхэрт тууз, дэн болон лаа, ялааны
наалддаг цаас) хортон шавьж устгагч, мэрэгч устгагч, мөөгөнцөр устгагч,
шарилж устгагч, тариалангийн хортон, өвчний эсрэг бүтээгдэхүүн болон
ургамлын өсөлт зохицуулагч, ариутгагч, халдваргүйжүүлэгч бэлдмэл болон
түүнтэй төстэй бүтээгдэхүүн.
- Инсектицид (хортон шавьж устгагч)
- Фунгицид (мөөгөнцөр устгагч)
- Шарилж устгагч (гербицид), тариалангийн хортон, өвчний эсрэг бүтээгдэхүүн
болон ургамлын өсөлт зохицуулагч бэлдмэл
- Ариутгагч, халдваргүйжүүлэгч дбэлдмэл (1кг юмуу эсвэл 1л –ийн
жижиглэн худалдаалах савалгаа бүхий, ахуйн зориулалттай ариутгагч,
халдваргүйжүүлэгч бэлдмэл хамаарахгүй )
- Бусад
Нэхмэл, цаас, арьс ширний болон тэдгээртэй төстэй үйлдвэрлэлд хэрэглэх,
бусад газар заагдаагүй, гүйцээн боловсруулах бодис, бэлдмэл, будаг хурдан
хатаагч эсвэл тогтоогч бодис болон бусад бүтээгдэхүүн, бэлдмэл (жишээ нь:
боловсруулах болон хордуулан цэвэрлэх бодис).
- Цардуулаг бодис дээр суурилсан
-- Hэхмэл эсвэл түүнтэй төстэй үйлдвэрлэлийн зориулалттай
-- Цаас эсвэл түүнтэй төстэй үйлдвэрлэлийн зориулалттай
-- Арьс шир эсвэл түүнтэй төстэй үйлдвэрлэлийн зориулалттай
Тэсрэлтээс хамгаалах, исэлдэлтийг сааруулах, нунжгайрлыг бууруулах,
зууралдамтгай чанарыг ихэсгэгч, зэврэлтээс хамгаалах бэлдмэл болон
эрдэс тос (бензин орно), түүнтэй адил зориулалтаар хэрэглэх бусад шингэнд
хольдог нэмэлт бэлдмэл.
-- Хар тугалганы нэгдэлд суурилсан бэлдмэл
-- Бусад
- Тосолгоонд нэмэх бодис:
-- Hефтийн тос болон битумжсан эрдсээс гаргаж авсан тос агуулсан
-- Бусад
Хаймрын нунжгайрлыг хурдасгагч бодис; бусад газар заагдаагүй, хаймар
эсвэл хуванцрыг зөөлрүүлэгч нэгдэл; исэлдэлтээс хамгаалах бэлдмэл болон
хаймар буюу хуванцрыг тогтворжуулагч бусад нэгдэл.
- Хаймрын нунжгайрлыг хурдасгагч
- Хаймар эсвэл хуванцрыг зөөлрүүлэгч нэгдэл
- Исэлдэлтээс хамгаалах бэлдмэл болон хаймар эсвэл хуванцрыг тогтворжуулагч
бусад нэгдэл
Бусад газар заагдаагүй органик нийлмэл уусгагч болон шингэрүүлэгч; будаг
буюу лак арилгагч. (5кг юмуу эсвэл 5л –ийн жижиглэн худалдаалах савалгаа
бүхий, ахуйн зориулалттай будаг шингэлэгч хамаарахгүй)
Галд тэсвэртэй цемент, зуурмаг, бетон болон бусад ижил төст бүтээгдэхүүн
(Зүйл 38.01-д заагдсан бүтээгдэхүүнээс бусад).
Хөлдөлтөөс хамгаалах бэлдмэл болон мөсгүйжүүлэгч шингэн.
Оношлогоо буюу лабораторийн урвалж (арласан), Зүйл 30.02 эсвэл 30.06-д
зааснаас бусад оношлогоо буюу лабораторийн бэлдмэл урвалж (арласан буюу
арлаагүй); найрлагын стандартчилсан загвар. (1кг юмуу эсвэл 1л –ийн савалгаа
бүхий оношлогоо, лабораторийн урвалж, стандарт загвар дээж хамрагдахгүй, мөн
Эрүүл Мэндийн Яамны-ны тусгай зөвшөөрөл болон Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн
Төвийн лицензтэй ба зөвхөн эмнэлэгийн зориулалттай болох нь сав баглаа боодол
дээр тэмдэглэгдсэн бараа хамаарахгүй. Багаж тоног төхөөрөмжийг шалшалт
тохируулга хийх зориулалттай бөгөөд багаж тоног төхөөрөмжөө дагалдан ирсэн
бодис хамаарахгүй.
- Үйлдвэрлэлийн аргаар гаргасан монокарбоксил тосны хүчил; рафинацийн
хүчиллэг тос:
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-- Стеарины хүчил
-- Олейний хүчил
-- Талл тосны хүчил
-- Бусад
- Үйлдвэрлэлийн аргаар гаргасан тосон спирт
Цутгамлын хэв эсвэл тольт хийх зориулалтын холбогч бэлдмэл; химийн буюу
түүнтэй төстэй үйлдвэрийн бусад газар заагдаагүй бүтээгдэхүүн болон бэлдмэл
(байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүний хольц агуулсан бүтээгдэхүүн орно).
- Цутгамлын хэв эсвэл гол,тольт хийх зориулалтын холбогч бэлдмэл
- Металлын холбогч агуулсан болон хамтад нь хольсон, шахаж бөөгнөрүүлээгүй
металлын карбид
- Цемент, зуурмаг, бетоны нэмэлт материал
- Галд тэсвэргүй зуурмаг, бетон
- Мөр 2905.44-д зааснаас бусад сорбитол
-- Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа этилений полимер
- 0.94-өөс бага хувийн жинтэй полиэтилен
-0.94 эсвэл түүнээс их хувийн жинтэй полиэтилен
-Этилен-винилийн ацетатын хам-полимер
-Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа пропилены эсвэл бусад олефины полимер
Полипропилен
Полизобутилен
Полипропилений хам-полимер
-Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа стиролын полимер
--Tэлдэг
--Бусад
-Стирол-акрилонитрил(SAN)-ийн хам-полимер
Акрилнитрил-бутадиен-стирол-ABS-ын хам-полимер
-Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа винилхлорид эсвэл галогенжуулсан бусад олефины
полимер
-Бусад бодистой холиогүй поли(винил хлорид)
--Уядуулаагүй
--Уядуулсан
-Винилхлорид-винилацетатын хам-полимер
-Винилхлоридын бусад хам-полимер
-Винилдихлоридын полимер
-Политетрафторэтилен
--Бусад
-Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа винилацетат болон винилийн бусад нийлмэл эфирийн
полимер; анхдагч төлөвт байгаа винилийн бусад полимер
--Усан орчны булинга(дисперс)
--Бусад
--Усан орчны булинга(дисперс)
--Бусад
Задраагүй ацетат бүлэг агуулсан эсвэл агуулаагүй поли(винилийн спирт)
--Xам-полимер
--Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа акрилийн полимер
Поли(метил метакрилат)
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-Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа полиацетал, бусад полиэфир болон эпоксидийн
давирхай; анхдагч төлөвт байгаа поликарбонат, алкидийн давирхай,
полиалилийн эфир болон бусад полиэфир
-Полиацетал
-Бусад энгийн полиэфир
-Эпоксидийн давирхай
-Поликарбонат
-Алкидийн давирхай
-Поли(этилен терефталат)
--Зууралдамтгай чанар нь 78 мл/г буюу түүнээс дээш
--Бусад
-Поли(лактикийн хүчил)
--Ханаагүй
--Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа полиамид
Полиамид -6, -11, -12, -6,6 -6,9, -6,10 эсвэл -6,12
-Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа амины давирхай, фенолын давирхай болон
полиуретан
-Шээгийн давирхай, тио-шээгийн давирхай
-Меламины давирхай
-Бусад амины давирхай
-Фенолын давирхай
-Полиуретан
Анхдагч төлөвт байгаа силикон
Анхдагч төлөвт байгаа нефтийн давирхай, кумарон-индений давирхай,
политерпен, полисульфид, полисульфон болон бусад газар заагдаагүй энэ
бүлгийн тайлбарын 3-т дурьдсан бусад бүтээгдэхүүн
Нефтийн давирхай, кумароны давирхай, индений давирхай эсвэл кумарон-индений
давирхай болон политерпен
-Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа, бусад газар заагдаагүй целлюлоз болон түүний
химийн уламжлал
--Уядуулаагүй
--Уядуулсан
-Целлюлозын нитрат (үүнд коллоид орно)
--Карбоксиметилцеллюлоз болон түүний давс
--Бусад
-Бусад
Анхдагч төлөвт байгаа, бусад газар заагдаагүй байгалийн полимер болон
химийн хувиргалттай байгалийн полимер
-Алгиний (замгийн ) хүчил, түүний давс болон нийлмэл эфир
-Бусад
-Анхдагч төлөвт байгаа, Зүйл 39.01-39.13-д дурьдсан полимерт суурилсан
ион солилцогч.

5.НЭХМЭЛИЙН ШИРХЭГТҮҮД, НЭХМЭЛ БОЛОН СҮЛЖМЭЛ ЭДЛЭЛ БТКУС-ийн
50-60-р бүлэг

Мөр
/HS код/
50.07
5007.10

Үнд.
код

00

Барааны бичиглэл
Торгон мяндас эсвэл хаягдал торгон мяндсаар нэхсэн даавуу.
Самнуурын торгон мяндасны сэвээр нэхсэн даавуу
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5007.20

00

5007.90
51.02

00

5102.11
5102.11
5102.11
5102.11
5102.11
5102.19
5102.19
5102.19
5102.19
5102.19
5102.19
5102.19
5102.19
51.03

10
20
41
42
50
30
41
42
43
44
51
52
90

5103.20
5103.20
5103.20
5103.20
5103.20
5104.00

11
12
21
22
00

51.05
5105.10
5105.21
5105.29
5105.31
5105.31
5105.31
5105.39
5105.39
5105.39
5105.39
5105.40
51.06

00
00
10
10
20
30
10
11
12
90
00

5106.10
5106.20
51.07

00
00

5107.10
5107.20
51.08

00
00

5108.10

00

258

- Жингийн 85% буюу түүнээс дээш хэсэгт торгон мяндас, хаягдал торгон
мяндас (самнуурын торгон мяндасны сэвээс бусад) агуулсан бусад даавуу
- Бусад торгон даавуу
Сэмлээгүй эсвэл самнаагүй, мал, амьтны нарийн эсвэл бүдүүн үс,
ноос, хялгас.
- Мал, амьтны нарийн үс, ноос:
--- Угаагаагүй ноолуур
--- Угаасан ноолуур
---- Ноолуур агууламж нь 12.0 % буюу түүнээс бага
---- Ноолуур агууламж нь 12.0 %-иас их
--- Ямааны хялгас
--- Сарлагийн саваг, хөөвөр
---- Угаагаагүй эр ноос
---- Угаасан эр ноос
---- Угаагаагүй эм ноос
---- Угаасан эм ноос
---- Ноолуур агууламж нь 22.0% буюу түүнээс бага
---- Ноолуур агууламж нь 22.0 %-иас их
--- Бусад
Хонины хаягдал ноос эсвэл мал, амьтны нарийн буюу бүдүүн үс,
ноос, хялгасны хаягдал, ээрмэлийн хаягдал (сэргээсэн сэмэрдэс
орохгүй)
- Хонины бусад хаягдал ноос буюу мал, амьтны нарийн үс, ноосны бусад
хаягдал:
---- Ноолуурын агууламж нь 12.0 % буюу түүнээс бага
---- Ноолурын агууламж нь 12.0 %-иас их
---- Ноолуур агууламж нь 22.0 % буюу түүнээс бага
---- Ноолуур агууламж нь 22.0%-иас их
Хонины ноосны эсвэл мал, амьтны нарийн буюу бүдүүн үс, ноос,
хялгасны сэргээсэн сэмэрдэс.
Сэмлэсэн эсвэл самнасан, хонины ноос буюу мал, амьтны нарийн
эсвэл бүдүүн үс, ноос, хялгас (самнасан тайрмал ноос орно).
- Сэмлэсэн (анхан шатны бүдүүн самналт хийсэн) хонины ноос
-- Самнасан тайрмал ноос
--- Ноосон топс
--- Самнасан ноолуур
--- Бөмбөгөн ноолуур
--- Дахин боловсруулсан богино ноолуур
--- Тэмээний ноос:
---- Самнасан ноос
---- Бөмбөгөн ноос /топс/
--- Бусад
-Сэмлэсэн эсвэл самнасан, мал, амьтаны бүдүүн үс, ноос, хялгас
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, хонины сэмлэсэн
ноосон ээрмэл.
- Жингийн 85% буюу түүнээс их ноос агуулсан
- Жингийн 85%-иас бага ноос агуулсан
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, хонины сэмлэсэн
ноосон ээрмэл.
- Жингийн 85% буюу түүнээс их ноос агуулсан
- Жингийн 85%-иас бага ноос агуулсан
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, мал, амьтны нарийн
үс, ноосон сэмлэсэн эсвэл самнасан ээрмэл.
- Сэмлэсэн
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- Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт ноос эсвэл мал, амьтны нарийн үс
ноос агуулсан
- Бусад
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савласан эсвэл савлаагүй, мал,
амьтны бүдүүн үс, ноос, хялгасан ээрмэл эсвэл адууны хялгасан ээрмэл
(ороож бүдүүрүүлсэн адууны хялгасан ээрмэл орно).
Хонины сэмлэсэн ноос эсвэл бусад мал, амьтны сэмлэсэн нарийн үс,
ноосоор нэхсэн даавуу.
- Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт хонины ноос эсвэл мал, амьтны
нарийн үс, ноос агуулсан:
-- Жин нь 300 г/м2-аас ихгүй
-- Бусад
- Химийн мяндастай зонхилон эсвэл дагнан хольсон, бусад
- Химийн штапель мяндастай зонхилон эсвэл дагнан хольсон, бусад
- Бусад
Хонины самнасан ноос эсвэл мал, амьтны самнасан нарийн үс,
ноосоор нэхсэн даавуу.
- Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт хонины ноос эсвэл нарийн үс,
ноос агуулсан:
-- 200 г/м2-аас ихгүй жинтэй
-- Бусад
- Химийн мяндастай зонхилон эсвэл дагнан хольсон, бусад
- Химийн штапель мяндастай зонхилон эсвэл дагнан хольсон, бусад
- Бусад
Мал, амьтны бүдүүн үс, ноос, хялгас, адууны хялгасаар нэхсэн даавуу.
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савласан эсвэл савлаагүй
оёдлын хөвөн утас.
- Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй:
-- Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт хөвөн агуулсан
-- Бусад
- Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савласан
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, жингийн 85% буюу
түүнээс их хэсэгт хөвөн агуулсан хөвөн ээрмэл (оёдлын утаснаас
бусад).
- Самнаагүй ширхэгийн дан ээрмэл:
-- үзүүлэлт нь 714.29 децитекс буюу түүнээс их (метрийн тоо нь 14 -өөс
ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 714.29 децитексээс бага боловч 232.56 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 14-өөс их боловч 43-аас ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 232.56 децитексээс бага боловч 192.31 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 43-аас их боловч 52-оос ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 192.31 децитексээс бага боловч 125 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 52-оос их боловч 80-аас ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 125 децитексээс бага (метрийн тоо нь 80-аас их)
-- үзүүлэлт нь 714.29 децитекс буюу түүнээс их (метрийн тоо нь 14-өөс
ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 714.29 децитексээс бага боловч 232.56 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 14-өөс их боловч 43-аас ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 232.56 децитексээс бага боловч 192.31 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 43-аас их боловч 52-оос ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 192.31 децитексээс бага боловч 125 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 52-оос их боловч 80-аас ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 125 децитексээс бага боловч 106.38 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 80-аас их боловч 94-өөс ихгүй)
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-- үзүүлэлт нь 106.38 децитексээс бага боловч 83.33 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 94-өөс их боловч 120-иос ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 83.33 децитексээс бага (метрийн номер буюу уртын хэмжээ
нь 120-иос их)
- Самнаагүй ширхгийн давхар эсвэл багцалсан ээрмэл:
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт нь 714.29 децитекс буюу түүнээс их
(дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 14-өөс ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь 714.29 децитексээс бага боловч 232.56
децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 14-өөс их
боловч 43-аас ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 232.56 децитексээс бага боловч
192.31 децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 43аас их боловч 52-оос ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 192.31 децитексээс бага боловч 125
децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо нь нь 52-оос
их боловч 80-аас ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 125 децитексээс бага (дан ээрмэл
нэг бүрийнх нь метрийн тоо нь 80-аас их)
- Самнасан ширхэгийн давхар буюу багцалсан ээрмэл:
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 714.29 децитекс буюу түүнээс их
(дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо нь 14-өөс ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 714.29 децитексээс бага боловч
232.56 децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 14өөс их боловч 43-аас ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 232.56 децитексээс бага боловч
192.31 децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн 43-аас их
боловч 52-оос ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 192.31 децитексээс бага боловч 125
децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 52-оос их
боловч 80-аас ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 125 децитексээс бага боловч 106.38
децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 80-аас их
боловч 94-өөс ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 106.38 децитексээс бага боловч
83.33 децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн 94-өөс их
боловч 120-иос ихгүй)
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, жингийн 85%-иас
бага хэсэгт хөвөн агуулсан хөвөн ээрмэл (оёдлын утаснаас бусад).
- Самнаагүй хөвөн ширхэгийн дан ээрмэл:
-- үзүүлэлт нь 714.29 децитекс буюу түүнээс их (метрийн тоо нь 14-өөс
ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 714.29 децитексээс бага боловч 232.56 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 14-өөс их боловч 43-аас ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 232.56 децитексээс бага боловч 192.31 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 43-аас их боловч 52-оос ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 192.31 децитексээс бага боловч 125 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 52-оос их боловч 80-аас ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 125 децитексээс бага (метрийн тоо нь 80-аас их)
- Самнасан хөвөн ширхэгийн дан ээрмэл:
-- үзүүлэлт нь 714.29 децитекс буюу түүнээс их (метрийн тоо нь 14-өөс
ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 714.29 децитексээс бага боловч 232.56 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 14-өөс их боловч 43-аас ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 232.56 децитексээс бага боловч 192.31 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 43-аас их боловч 52-оос ихгүй)
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-- үзүүлэлт нь 192.31 децитексээс бага боловч 125 децитексээс багагүй
(метрийн тоо нь 52-оос их боловч 80-аас ихгүй)
-- үзүүлэлт нь 125 децитексээс бага (метрийн тоо нь 80-аас их)
- Самнаагүй хөвөн ширхэгийн давхар эсвэл багцалсан ээрмэл:
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 714.29 децитекс буюу түүнээс их
(дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо нь 14-өөс ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 714.29 децитексээс бага боловч
232.56 децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 14өөс их боловч 43-аас ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 232.56 децитексээс бага, 192.31
децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 43-аас их
боловч 52-оос ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт нь 192.31 децитексээс бага боловч
125 децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо нь 52-оос
их боловч 80-аас ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт нь 125 децитексээс бага (дан ээрмэл
нэг бүрийнх нь метрийн тоо 80-аас их)
- Самнасан хөвөн ширхэгийн давхар эсвэл багцалсан ээрмэл:
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт 714.29 децитекс буюу түүнээс их
(дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 14-өөс ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт нь 714.29 децитексээс бага боловч
232.56 децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 14өөс их боловч 43-аас ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт нь 232.56 децитексээс бага боловч
192.31 децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 43аас их боловч 52-оос ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт нь 192.31 децитексээс бага боловч
125 децитексээс багагүй (дан ээрмэл нэг бүрийнх нь метрийн тоо 52-оос
их боловч 80-аас ихгүй)
-- Дан ээрмэл нэг бүрийнх нь үзүүлэлт нь 125 децитексээс бага (дан ээрмэл
нэг бүрийнх нь метрийн тоо 80-аас их)
200 г/м2-аас ихгүй жинтэй, жингийн 85% буюу түүнээс дээш хэсэгт
хөвөн агуулсан нэхмэл даавуу.
- Цайруулаагүй:
--100 г/м2-аас ихгүй жинтэй, ёрог нэхээст
-- Гурвалсан эсвэл дөрвөлсөн утаст сарж нэхээст (адил талт сарж нэхээст
орно)
-- Бусад даавуу
-- Бусад даавуу
-- 100 г/м2-аас их жинтэй, ёрог нэхээст
200 г/м2-аас их жинтэй, жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт хөвөн
агуулсан нэхмэл даавуу.
- Цайруулаагүй:
--Ёрог нэхээст
-- Гурвалсан эсвэл дөрвөлсөн утаст сарж нэхээст (адил талт сарж нэхээст
орно)
-- Бусад даавуу
-- Бусад даавуу
-- "Деним" даавуу
--Бусад даавуу
200 г/м2-аас ихгүй жинтэй, жингийн 85%-иас бага хсэгт хөвөн агуулсан,
химийн мяндсыг дагнан эсвэл зонхилон хольсон хөвөн нэхмэл
даавуу.
- Цайруулаагүй:
-- Ёрог нэхээст

261

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

5210.19
5210.29
5210.39
5210.49
52.11

00
00
00
00

5211.11
5211.12

00
00

5211.19
5211.20
5211.39
5211.42
5211.49
5211.49
52.12

00
00
00
00
10
90

5212.11
5212.12
5212.13
5212.14
5212.15

00
00
00
00
00

5212.21
5212.22
5212.23
5212.24
5212.25
53.09

00
00
00
00
00

5309.11
5309.19
5309.21
5309.29
54.07

00
00
00
00

5407.10
5407.20
5407.30

00
00
00

5407.41
5407.42
5407.43
5407.44

00
00
00
00

5407.61

00

5407.74
5407.82
54.08

00
00

262

-- Бусад даавуу
--Бусад даавуу
-- Бусад даавуу
-- Бусад даавуу
200 г/м2-аас их жинтэй, жингийн 85%-иас бага хэсэгт хөвөн агуулсан,
химийн мяндсыг дагнан эсвэл зонхилон хольсон хөвөн нэхмэл
даавуу.
- Цайруулаагүй:
-- Ёрог нэхээст
-- Гурвалсан эсвэл дөрвөлсөн утаст сарж нэхээст (адил талт сарж нэхээст
орно)
-- Бусад даавуу
- Цайруулсан
-- Бусад даавуу
-- "Деним" даавуу
--- Мебелийн бүрээсний даавуу
--- Бусад
Бусад хөвөн даавуу.
- 200 г/м2-аас ихгүй жинтэй:
-- Цайруулаагүй
-- Цайруулсан
--Будсан
-- Олон өнгийн ээрмэлэн
-- Хээлсэн
- 200г/м2-аас их жинтэй:
-- Цайруулаагүй
-- Цайруулсан
-- Будсан
-- Олон өнгийн ээрмэлэн
-- Хээлсэн
Маалинган нэхмэл даавуу.
- Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт маалинга агуулсан:
-- Цайруулсан эсвэл цайруулаагүй
-- Бусад
-- Цайруулсан эсвэл цайруулаагүй
-- Бусад
Hийлэг мяндсан ээрмэлээр нэхсэн даавуу (Зүйл 54.04-д дурьдсан
материалаар нэхсэн даавуу орно).
- Өндөр бөх баттай нейлон, полиамидан, полиэфир утсан даавуу
- Туузан эсвэл түүнтэй ижил хэлбэрийн зүйлээр нэхсэн даавуу
- XI хэсгийн 9-р тайлбарт тусгайлан заагдсан даавуу
- Жингийн 85% эсвэл түүнээс их нейлон буюу бусад полиамидын
мяндас орсон бусад нэхмэл даавуу:
-- Цайруулсан эсвэл цайруулаагүй
-- Будсан
-- Олон өнгийн ээрмэлээр нэхсэн
-- Хээлсэн
- Жингийн 85 % буюу түүнээс их хэсэгт полиэфирийн мяндас агуулсан:
-- Жингийн 85 % буюу түүнээс их текстур (эзлэхүүн ихтэй) биш полиэфирийн
мяндас агуулсан бусад нэхмэл даавуу
-- Хээлсэн
-- Будсан
Хиймэл мяндсан ээрмэл, Зүйл 54.05-д дурьдсан материалаар нэхсэн
даавуу.
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-Өндөр нягттай вискозын торгон ээрмэлээр нэхсэн даавуу
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, нийлэг штапель
мяндсан ээрмэл (оёдлын утаснаас бусад).
- Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт нейлон болон бусад
полиамидын штапель мяндас агуулсан:
-- Дан ээрмэл
-- Давхар эсвэл багцалсан ээрмэл
- Жингийн 85 % буюу түүнээс их хэсэгт полиэфирийн штапель мяндас
агуулсан:
-- Дан ээрмэл
-- Давхар эсвэл багцалсан ээрмэл
- Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт акрилийн эсвэл модакрилийн
штапель мяндас агуулсан:
-- Дан ээрмэл
-- Давхар эсвэл багцалсан ээрмэл
- Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт нийлэг, штапель мяндас
агуулсан бусад ээрмэл:
-- Дан ээрмэл
-- Давхар эсвэл багцалсан ээрмэл
- Полиэфирийн штапель мяндсан бусад ээрмэл:
-- Зонхилон эсвэл дагнан хиймэл штапель мяндастай хольсон
-- Зонхилон эсвэл дагнан хонины ноос буюу мал, амьтны нарийн үс,
ноостой хольсон
-- Зонхилон эсвэл дагнан хөвөнтэй хольсон
-- Бусад
- Акрилийн эсвэл модакрилийн штапель мяндсан бусад ээрмэл:
-- Зонхилон эсвэл дагнан хонины ноос буюу мал, амьтны нарийн үс,
ноостой хольсон
-- Зонхилон эсвэл дагнан хөвөнтэй хольсон
-- Бусад
- Бусад ээрмэл:
-- Зонхилон эсвэл дагнан хонины ноос буюу мал, амьтны нарийн ширхэгт
үс, ноостой хольсон
-- Зонхилон эсвэл дагнан хөвөнтэй хольсон
-- Бусад
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй хиймэл штапель
мяндсан ээрмэл (оёдлын утас орохгүй).
- Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт хиймэл штапель мяндас
агуулсан:
-- Дан ээрмэл
-- Давхар эсвэл багцалсан ээрмэл
- Зонхилон эсвэл дагнан хонины ноос буюу мал, амьтны нарийн үс, ноостой
хольсон бусад ээрмэл
- Зонхилон буюу дагнан хөвөнтэй хольсон бусад ээрмэл
- Бусад ээрмэл
Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт нийлэг штапель мяндас агуулсан
нийлэг штапель мяндсаар нэхсэн даавуу.
-- Цайруулсан эсвэл цайруулаагүй
-- Бусад
Hийлэг штапель мяндсаар нэхсэн бусад даавуу.
- Полиэфирийн штапель мяндсан:
-- Зонхилон эсвэл дагнан вискозын торгон штапель мяндастай хольсон
-- Зонхилон эсвэл дагнан химийн мяндастай хольсон
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-- Зонхилон эсвэл дагнан хонины ноос буюу мал, амьтны нарийн үс,
ноостой хольсон
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6006.34
6006.44
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-- Бусад
-- Бусад
Нэвчүүлсэн, бүрсэн, хучсан буюу үелүүлсэн, эсвэл ийм боловсруулалт
хийгээгүй эсгий
-- Бусад нэхмэлийн материалан
Зүйл 58.02 эсвэл 58.06 –д дурьдсанаас бусад, үстэй болон хилэнлэг
нэхмэл даавуу.
--- Хилэн
Бусад машины болон гар сүлжмэл даавуу.
-- Будсан
-- Будсан
-- Хээлсэн
-- Хээлсэн

00
00
00
00

---оОо--ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/226 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах,
магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам”-ын
хоёрдугаар хавсралт

…… оны ...... сарын ...... өдөр         
Бүртгэлийн №:
Хуудасны тоо 1

    №

А. Шинжилгээнд хамрагдсан барааны мэдээлэл
1.Мэдүүлэгчийн 2.Дээжийн
3. Дээжийн
4.Экспорт
нэр, регистер
тоо
төрөл

Улаанбаатар хот            

5.Ирүүлсэн гаалийн
байгууллага, ГУБ

6. Ирүүлсэн
огноо

7.Тээврийн
8.Дээжийг дагалдах бичиг, баримтууд
хэрэгсэл
9. Битүүмжлэл
Б. Шинжилгээний зорилго
В. Шинжилгээний үр дүн
10.Шинжилгээ
хийсэн 11. Сорилтын дүнгийн дугаар 12. Сорилтын дүнгийн огноо
итгэмжлэгдсэн лабораторийн
нэр
13.Барааны нэр
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1

1

14.Ангиллын
код

15.Төлөв
байдал

16.Тоо
хэмжээ

17.Хэмжих
нэгж

18.Барааны
ангиллын
тайлбар
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Мэдүүлсэн
Шинжилгээний үр дүн
Г. Ерөнхий дүгнэлт
Нэмэлт мэдээлэл
Тайлбар
Дүгнэлтийн хүчинтэй хугацаа
ГУБ-Шинжээч
ГУАБ-Ахлах шинжээч
ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА

---оОо--ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/226 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах,
магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам”-ын
гуравдугаар хавсралт

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН
…… оны ...... сарын ...... өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Сорилтын дүн нь тухайн дээжинд хүчинтэй.
Лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно.

---оОо---
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ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/226 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах,
магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам”-ын
дөрөвдүгээр хавсралт

…… оны ...... сарын ...... өдөр

№

Улаанбаатар хот

Бүртгэлийн №
Хуудасны тоо 1
А. Шинжилгээнд хамрагдсан барааны мэдээлэл
1.Мэдүүлэгчийн
2.Дээжийн
3. Дээжийн
нэр, регистер
тоо
төрөл

4.Экспорт

5.Ирүүлсэн гаалийн
байгууллага, ГУБ

6. Ирүүлсэн
огноо

7.Тээврийн хэрэгсэл 8.Дээжийг дагалдах бичиг, баримтууд
9. Битүүмжлэл
Б. Шинжилгээний зорилго
В. Шинжилгээний үр дүн
10.Шинжилгээ
хийсэн 11. Сорилтын
итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр дугаар
13.Барааны нэр

1

1

14.Ангиллын
код

дүнгийн 12. Сорилтын дүнгийн огноо

15.Төлөв
байдал

Мэдүүлсэн
Шинжилгээний үр дүн

Г. Ерөнхий дүгнэлт
Нэмэлт мэдээлэл
Тайлбар
Дүгнэлтийн хүчинтэй хугацаа
ГУБ-Шинжээч
ГУАБ-Ахлах шинжээч

---оОо---
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16.Тоо
хэмжээ

17.Хэмжих 18.Барааны
нэгж
ангиллын
тайлбар
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ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/226 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах,
магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам”-ын
тавдугаар хавсралт

САЛБАР ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН
…… оны ...... сарын ...... өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Сорилтын дүн нь тухайн дээжинд хүчинтэй.
Лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно.

---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 11 дүгээр
сарын 01-ний өдөр

  

  

Дугаар А/246

  

   Улаанбаатар хот

ХАРЬЯА ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ХЭМЖЭЭГ
ТОДОРХОЙ БАРААГААР ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг
зохицуулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711
дүгээр зүйлийн 2711.1.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. Зэрлэг амьтан, ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд
худалдаалах тухай конвенцийн 1 дүгээр хавсралтад орсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн
гаралтай эд зүйл болон Идлэг шонхор /Falco cherrug/-ыг Буянт-Ухаа боомтоор, Зэрлэг
амьтан, ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай
конвенцийн 2 дугаар хавсралтад орсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг
Буянт-Ухаа, Замын-Үүд, Алтанбулаг, Сүхбаатар боомтоор тус тус нэвтрүүлж байхаар
тогтоосугай.
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2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын
газар /П.Баттөр/-т даалгасугай.
3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны
“Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай” 134
дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 11 дүгээр сарын 19ний өдрийн 4526 дүгээрт бүртгэсэн.

---оОо--ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар
сарын 04-ний өдөр

Дугаар А/275

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1, 232 дугаар зүйлийн 232.2
дахь хэсэг, Мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуралдааны
шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих
нийтлэг журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Гаалийн бүрдүүлэлтийг дор дурдсан хугацаанд хийж байхаар тогтоосугай.
2.1.хилийн боомтод ажиллаж буй гаалийн байгууллага Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээрт заасан хугацаанд;
2.2.олон улсын нисэх буудалд ажиллаж байгаа гаалийн байгууллага тухайн
хилийн боомтын ажиллах цагийн хуваарийн дагуу;
2.3.гүний гаалийн байгууллага ажлын өдрүүдэд ажлын цагт;
2.4.төмөр замын дагуу байрлах гүний гаалийн байгууллага энэ тушаалын 2.3-т
заасан хугацаанаас гадна шаардлагатай тохиолдолд нийтээр амрах баярын болон долоо
хоногийн амралтын өдрүүдэд.
3.Энэ журмыг гаалийн харилцаанд оролцогчдод сурталчлан таниулах, биелэлтэд
хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн хэлтэс /С.Оюунцэцэг/, Гаалийн хяналт, шалгалтын газар
/П.Баттөр/-т үүрэг болгосугай.
4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Гааль, татварын ерөнхий
газрын даргын 2016 оны А/236 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 12 дугаар сарын 27ны өдрийн 4589 дүгээрт бүртгэсэн.
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/275 дугаар тушаалын хавсралт

 	
ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРАА, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД
ГААЛИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
 				Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих,
гаалийн бүрдүүлэлт, шалгалт хийх үйл ажиллагааны дэс дараалал тогтооход энэ журмын
зорилго оршино.
1.2.Гаалийн бүрдүүлэлтийн явцад бараа, тээврийн хэрэгслийн талаар үндэслэл
бүхий мэдээлэл хүлээн авсан, сэжиг илэрсэн тохиолдолд гаалийн улсын ахлах байцаагч,
гаалийн улсын байцаагч гаалийн автоматжуулсан системийн мэдүүлгийн “Мэдээлэл”
талбарын төрлүүдээс сонгон “Тайлбар” хэсэгт мэдээллийг тодорхой бичиж оруулна.
1.3.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд тавих гаалийн хяналтын
бүх шатанд ажиглалт хийнэ.
1.4.Ухаалаг гарц нэвтрүүлсэн хилийн боомтуудад хилээр нэвтрүүлэх бараа,
тээврийн хэрэгслийг бүртгэхэд тусгайлан тогтоосон заавар мөрдөнө.
1.5.Бараа, тээврийн хэрэгслийн шалгалтыг гаалийн хяналтын бүсэд хийнэ.
Түргэн муудах, аюултай, хагарч гэмтэх, ачилт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн тусгай
нөхцөл шаардагдах, улсын нууцын зэрэглэлд орох, түүнчлэн түүх соёлын дурсгалт зүйлс,
валют, валютын үнэт зүйлс, химийн бодис зэрэг барааны шалгалтыг мэдүүлэгчээс бичгээр
гаргасан хүсэлтийн дагуу өөр газарт, мэдүүлэгчийн зардлаар хийж болно.
1.6.Гаалийн хяналтад телекамерын систем, хяналт, шалгалтын техник, багаж
хэрэгсэл, эрэлч нохой ашиглана.
1.7.Гаалийн байгууллагын бүтэц, орон тооноос шалтгаалан энэ журамд заагдсан
албан тушаал байхгүй тохиолдолд албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу тухайн
асуудлыг хариуцаж байгаа албан тушаалтан шийдвэрлэнэ.
1.8.Хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэл, хяналт, шалгалтын онцлогоос
шалтгаалан гаалийн хяналтын технологи ажиллагааны зааврыг гаалийн газар, хороо энэ
журамд нийцүүлэн баталж, гаалийн улсын байцаагч нарын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд
мөрдүүлж болно.
Хоёр.Төмөр замаар тээвэрлэн гаалийн хилээр оруулах
бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтад авах
2.1.Бараа, тээврийн хэрэгсэл нь улсын хилээр оруулсан үеэс хилийн гаалийн
хяналтад байна. Тээвэрлэгч нь гаалийн хилээр оруулах бараа, тээврийн хэрэгслийг
гаалийн замаар тээвэрлэж, хилийн гаалийн байгууллагын хяналтын бүсэд оруулна.
2.2.Тээвэрлэгч бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтын бүсэд оруулсан
даруйдаа, тогтоосон цагийн хуваарьтай тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр оруулахаас 1
цагийн өмнө гаалийн байгууллагад мэдэгдэнэ.
2.3.Тээвэрлэгч бараа, төмөр замын тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтын бүсэд
оруулаад, Гаалийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.5-д заасан бичиг баримтыг
гаалийн байгууллагад гарган өгч, гаалийн байгууллагын бүртгэлийн системд бүртгүүлнэ.
2.4.Тээвэрлэгч нь улсын хилээр орох бараа, тээврийн хэрэгслийн тээврийн баримт
болон дагалдах бичиг баримтыг үндэслэн ачааны манифестыг /цаашид манифест гэх/
нөхөн бичиж, бичлэгийг гаалийн байгууллагад гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан
цахимаар илгээнэ.
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2.5.Тээвэрлэгчээс илгээсэн манифестын бичлэгийг хянахад “Ачааны манифест
нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам”-ыг мөрдөнө.
2.6.Барааг битүү тээврийн хэрэгсэлд ачсан тохиолдолд лац, ломбыг, задгай
тээврийн хэрэгсэлд ачсан тохиолдолд барааны байрны тоог хилийн гаалийн байгууллага
дагалдах бичиг баримттай тулган шалгаж, гаалийн хяналтад авна. Шаардлагатай
тохиолдолд холбогдох гаалийн тэмдэглэгээг нэмж хийж болно.
2.7.Гаалийн хилээр оруулах бараа, тээврийн хэрэгсэл болон тэдгээрийг дагалдах
бичиг баримтад тавьсан тэмдэглэгээ гэмтсэн тохиолдолд тээврийн байгууллагын
төлөөлөгчийг байлцуулан акт үйлдэж, бараа, тээврийн хэрэгслийн төрөл, онцлогоос
шалтгаалан тохирох гаалийн тэмдэглэгээг шинээр хэрэглэнэ.
2.8.Гаалийн шалгалт дууссан тохиолдолд бараа, тээврийн хэрэгсэлд шалгалт
хийсэн гаалийн улсын байцаагч “Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, мэдээллийг гаалийн улсын
ахлах байцаагчид гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
2.9.Гаалийн улсын ахлах байцаагч манифестын мэдээллийг хянаж, “Зөвшөөрөх”
үйлдэл хийж, бараанд эцсийн бүрдүүлэлт хийх гаалийн байгууллагад манифестыг гаалийн
автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
2.10.Гаалийн улсын байцаагч нь Гаалийн тухай хуулийн 60.3.1, 60.3.3-60.3.5
-д заасан бичиг баримтад “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, гаалийн улсын
байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулж, дугаарлан
тээвэрлэгчид шилжүүлэн өгнө. Дагалдах бичиг баримтыг дугаарлахдаа нийт хуудасны тоо,
тухайн хуудасны дугаарыг хуудас бүр дээр бичнэ. Жишээ нь: 5 хуудас баримтын нэгдүгээр
хуудсыг 1/5 гэх мэт.
2.11.Төмөр замаар тээвэрлэн, гаалийн хилээр оруулах барааг гаалийн хяналтад
авч байгаа гаалийн байгууллага “Гаалийн хяналтад байгаа”, хяналтын тэмдгийг “тээврийн
үндсэн бичиг баримтын зөвхөн эх падаан /оригинал накладной/-д дарж, гаалийн
улсын байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулан
тээвэрлэгчид шилжүүлнэ.
2.12.Гүний гаалийн байгууллагад хүрэх бараа, тээврийн хэрэгслийн дагалдах бичиг
баримтыг тээвэрлэгч дугтуйлан гаалийн байгууллагаар тэмдэглэгээ хийлгэж, гаалийн
хяналтын дор тээвэрлэнэ.
2.13.Хилийн гаалийн байгууллага нь гаалийн хилээр оруулах бараа, тээврийн
хэрэгсэл, тэдгээрийг дагалдах бичиг баримтыг гаалийн хяналтад авсан үеэс гүний гаалийн
байгууллагын хяналтад орох хүртэлх хугацаанд хяналт тавина.
2.14.Хилийн гаалийн байгууллагаас гүний гаалийн байгууллагын хяналтад
тээвэрлэсэн барааг тээвэрлэгч гаалийн хяналтын бүсэд оруулж, дагалдах бичиг баримтыг
гаалийн хяналтын бүс эзэмшигчид хүлээлгэн өгнө.
2.15.Гаалийн хяналтын бүс эзэмшигч барааг бүртгэн, дагалдах бичиг баримтыг
гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын
ахлах байцаагчид хүлээлгэн өгч, тухайн барааг гаалийн хяналтын бүсэд оруулах хүсэлтийг
гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
2.16.Гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагч манифестад бичигдсэн дагалдах бичиг баримт бүрэн эсэх,
нэр, дугаар, хуудасны тоог манифестын мэдээлэлтэй тулган шалгаж, гаалийн тэмдэглэгээ
гэмтсэн эсэхийг хянана. Гаалийн хяналтын бүс эзэмшигчээс гаалийн автоматжуулсан
систем ашиглан цахимаар илгээсэн хүсэлтийг хүлээн авч, “Бүртгэх” үйлдэл хийж бүртгэн,
“Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж барааг гаалийн хяналтын бүсэд орох зөвшөөрөл өгснөөр бараа,
тээврийн хэрэгсэл гүний гаалийн байгууллагын хяналтад орно.
2.17.Гаалийн тэмдэглэгээ гэмтсэн болон ачааны манифестад бичигдсэн дагалдах
бичиг баримт алга болсон, солигдсон, засварлагдсан тохиолдолд гаалийн хяналтын бүсэд
ажиллаж буй гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч Зөрчлийн
тухай хуулийн 11.21 дүгээр зүйлийн холбогдох хэсэг, заалтад заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
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Гурав. Авто замаар тээвэрлэн гаалийн хилээр оруулах
бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтад авах
3.1.Бараа, тээврийн хэрэгсэл нь улсын хилээр оруулсан үеэс хилийн гаалийн
хяналтад байна. Тээвэрлэгч нь гаалийн хилээр оруулах бараа, тээврийн хэрэгслийг
гаалийн замаар тээвэрлэж, хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн хяналтын бүсэд
оруулна.
3.2.Тээвэрлэгч бараа, автотээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагын бүртгэлийн
системд бүртгүүлж, гаалийн хяналтын бүсэд оруулаад Гаалийн тухай хуулийн 35 дугаар
зүйлийн 35.1-д заасан бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.
3.3.Хилийн гаалийн байгууллага бараа, автотээврийн хэрэгслийг пүүлж,
автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн програмд пүүний мэдээллийг оруулна.
3.4.Пүүний хэсэгт хяналт тавьж буй гаалийн улсын байцаагч авто тээврийн
хэрэгслийн бүртгэлийн програмд бараа, тээврийн хэрэгслийн дагалдах бичиг баримт,
пүүний жинг үндэслэн барааны мэдээллүүдийг нэмж оруулан “Хадгалах” үйлдэл хийж,
хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах
байцаагчид гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ. Авто тээврийн
хэрэгслийн бүртгэлийн програмаас манифест үүснэ.
3.5.Гүний гаалийн байгууллагад гаалийн бүрдүүлэлт хийх бараа, автотээврийн
хэрэгсэлд гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч ачааны манифест бичиж, гаалийн
байгууллагад цахимаар илгээнэ.
3.6.Тээвэрлэгчээс илгээсэн манифестын бичлэгийг хянахад “Ачааны манифест
нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам”-ыг мөрдөнө.
3.7.Гаалийн улсын байцаагч нь Гаалийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1-д
заасан бичиг баримтыг тээвэрлэгчээс гаргуулан авч, Гаалийн тухай хуулийн 60.3.1, 60.3.360.3.5 -д заасан бичиг баримтад “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, гаалийн улсын
байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулан, дугаарлаж,
тээвэрлэгчид шилжүүлэн өгнө. Дагалдах бичиг баримтыг дугаарлахдаа нийт хуудасны тоо,
тухайн хуудасны дугаарыг хуудас бүр дээр бичнэ. Жишээ нь: 5 хуудас баримтын нэгдүгээр
хуудсыг 1/5 гэх мэт.
3.8.Гүний гаалийн байгууллагад хүрэх бараа, тээврийн хэрэгслийн дагалдах
бичиг баримтыг гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч дугтуйлан гаалийн байгууллагаар
тэмдэглэгээ хийлгэж, бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтын дор тээвэрлэх бөгөөд
бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих, гүний гаалийн байгууллага хяналтад авах,
хяналтаас гаргахад энэ журмын 2.13-2.17-д заасныг мөрдөнө.
Дөрөв. Агаараар тээвэрлэн гаалийн хилээр оруулах бараа,
тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтад авах
4.1.Тогтоосон цагийн хуваарьтай агаарын тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр
оруулахаас 1 цагийн өмнө гаалийн байгууллагад мэдэгдэнэ.
4.2.Тээвэрлэгч бараа, агаарын тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтын бүсэд
оруулаад Гаалийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3-д заасан бичиг баримтыг гаалийн
байгууллагад гарган өгч, гаалийн байгууллагын бүртгэлийн системд бүртгүүлнэ.
4.3.Хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн улсын байцаагч Гаалийн тухай хуулийн
35 дугаар зүйлийн 35.3-д заасан бичиг баримтыг тээвэрлэгчээс гаргуулан авч, ачааны
байрыг дагалдах бичиг баримттай тулган тоолж, гаалийн хяналтад авна.
4.4.Хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн улсын байцаагч Гаалийн тухай
хуулийн 60.3.1, 60.3.3-60.3.5 -д заасан бичиг баримтад “Гаалийн хяналтад байгаа”
тэмдэг дарж, гаалийн улсын байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг
дарж баталгаажуулж, дугаарлан тээвэрлэгчид буцаан өгнө. Дагалдах бичиг баримтыг
дугаарлахдаа нийт хуудасны тоо, тухайн хуудасны дугаарыг хуудас бүр дээр бичнэ.
Жишээ нь: 5 хуудас баримтын нэгдүгээр хуудсыг 1/5 гэх мэт.
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4.5.Тээвэрлэгч агаарын тээврийн баримт болон дагалдах бичиг баримтыг үндэслэн
манифестыг нөхөн бичиж, бичлэгийг гаалийн байгууллагад гаалийн автоматжуулсан
систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
4.6.Тээвэрлэгчээс илгээсэн манифестын бичлэгийг хянахад “Ачааны манифест
нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам”-ыг мөрдөнө.
4.7.Манифестыг алдаагүй үнэн зөв бичсэн тохиолдолд гаалийн улсын байцаагч
“Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, манифестыг гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй
гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид илгээнэ.
4.8.Гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагч манифестын мэдээллийг шалгаж, “Зөвшөөрөх” үйлдэл
хийж, барааг гаалийн хяналтын бүсэд орохыг зөвшөөрнө. Гүний гаалийн байгууллагад
эцсийн бүрдүүлэлт хийх тохиолдолд бараанд эцсийн бүрдүүлэлт хийх гаалийн
байгууллагад манифестыг гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
4.9.Бараа, тээврийн хэрэгслийг гүний гаалийн байгууллагын хяналтад илгээх,
хяналт тавих, гүний гаалийн байгууллага хяналтад авах, хяналтаас гаргахад энэ журмын
2.13-2.17-д заасныг мөрдөнө.
 	

Тав. Гаалийн хилээр оруулах бараа, тээврийн хэрэгслийг
мэдүүлэх, гаалийн хяналт тавих

5.1.Бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагад гаалийн мэдүүлгээр
мэдүүлэхээс өмнө гаалийн хяналтад авахад манифестыг хэрэглэнэ.
5.2.Бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтын бүсэд 3 хоног хүртэл хугацаагаар
хадгалж болох бөгөөд энэ хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлтийн горим сонгож, гаалийн
байгууллагад мэдүүлнэ.
5.3.Гаалийн тухай хуулийн 236.3-т заасан хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлт
хийлгээгүй бол гаалийн түр агуулахад шилжүүлнэ.
5.4.Бараа тээврийн хэрэгслийг гаалийн түр агуулахад шилжүүлэхэд тухайн гаалийн
хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах
байцаагч тээврийн байгууллагын төлөөлөгч, агуулахын нярав, гаалийн улсын байцаагчийг
байлцуулан гаалийн түр агуулахын бүртгэлд бүртгэж, оруулах бөгөөд гаалийн түр
агуулахад оруулах боломжгүй бол гаалийн нээлттэй түр агуулахад шилжсэнд тооцож,
гаалийн хяналтын бүсэд хадгална.
Энэ тохиолдолд тээврийн баримт болон дагалдах бичиг баримтад “Гаалийн түр
агуулахад шилжүүлэв” хяналтын тэмдэг дарж, гарын үсэг зураад хувийн дугаар бүхий
тэмдэг дарж баталгаажуулна.
5.5.Гаалийн хилээр оруулах барааг байршуулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг
мэдүүлэгч сонгох ба гаалийн бүрдүүлэлтийн тухайн горимын нөхцөл шаардлагыг хангасан
тохиолдолд түүний сонгосон горимд байршуулна.
5.6.Мэдүүлэгч барааг мэдүүлэхэд гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын
баталсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг”-ийг нөхөн бичих заавар, гаалийн
байгууллага гаалийн мэдүүлэг, дагалдах бичиг баримтыг хүлээн авч, шалгахад “Гаалийн
хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг шалгах заавар”-ыг тус тус мөрдөнө.
5.7.Гаалийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
гаалийн мэдүүлэг, дагалдах бичиг баримтыг шалгана. Гаалийн үнэ, барааны ангиллыг
нарийвчлан тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд барааны ангилал хариуцсан нэгж, албан
тушаалтанд хандаж шийдвэрлүүлнэ.
5.8.Эрсдэлийн удирдлагын програмд урьдчилан оруулсан шалгуурын үндсэн дээр
гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт хийх төлөв улаан, улбар
шар, ногоон өнгөөр илэрхийлэгдэнэ:
5.8.1.Улаан төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримт болон бараанд
шалгалт хийх;
5.8.2 Улбар шар төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримтын шалгалт
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хийх;

5.8.3 Ногоон төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримт болон бараанд
шалгалт хийхгүй.
5.9.Энэ журмын 5.8-д заасан гаалийн хяналтын төлөвийн талаар мэдүүлэгчид
мэдээлэл очно.
5.10.Гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагч тухайн бүрдүүлэлтэд сонгогдсон хяналтын төлөвийн дагуу
гаалийн хяналт тавина.
5.11.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч өөрийн
мэдрэмж, энэ журмын 1.2-т заасан эрх бүхий албан тушаалтны оруулсан анхааруулга,
бусад эх сурвалжуудын бодитой мэдээлэлд үндэслэн хяналтын улбар шар төлөвийг
улаан төлөвт шилжүүлж болно.
5.12.Улбар шар төлөв сонгогдсон гаалийн мэдүүлэг бүхий барааны гаалийн болон
бусад албан татвар төлөхөд “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт шилжиж, мэдүүлэг хүчин төгөлдөр
болно.
5.13.Мэдүүлэгч улбар шар төлөв сонгогдсон бөгөөд хяналтын төлөвийг өөрчлөөгүй
гаалийн мэдүүлгийг хэвлүүлэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд бичиг баримтын шалгалт
хийсэн гаалийн улсын байцаагч хэвлэж, гаалийн мэдүүлгийн 1 дүгээр хүснэгтэд заасан
гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодод хамаарах хяналтын тэмдгийг гаалийн мэдүүлэгт
дарж, гарын үсэг зурж, хяналтын тэмдгийн баруун доод буланд хувийн дугаар бүхий
тэмдгийг тод дарж баталгаажуулан гаалийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагчид мэдэгдэнэ.
5.14.Ногоон төлөв сонгогдсон гаалийн мэдүүлэг бүхий барааны гаалийн болон
бусад албан татвар төлөхөд “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт шилжиж, мэдүүлэг хүчин төгөлдөр
болно.
5.15.Мэдүүлэгч ногоон төлөв сонгогдсон гаалийн мэдүүлгийг хэвлүүлэх хүсэлт
гаргасан тохиолдолд бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
хэвлэж, гаалийн мэдүүлгийн 1 дүгээр хүснэгтэд заасан гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын
кодод хамаарах хяналтын тэмдгийг гаалийн мэдүүлэгт дарна.
5.16.Гаалийн хяналтын улаан төлөв сонгогдсон, гаалийн шалгалт хийгдэж байгаа
эсхүл шалгагдах бараа, тээврийн хэрэгсэлд холбогдох
гаалийн зөрчлийн талаарх
мэдээллийг зөрчлийн асуудал хариуцсан албан тушаалтан тухайн бараа, тээврийн
хэрэгслийг шалгаж буй гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан нэгжийн
дарга, эсхүл гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид өгнө.
5.17.Мэдээлэл хүлээн авсан нэгжийн дарга, ГУАБ мэдээлэл бүхий бараа, тээврийн
хэрэгслийг шалгахаар томилогдсон гаалийн улсын байцаагчид бараа, тээврийн хэрэгсэл
шалгахдаа анхаарах заавар зөвлөмж өгнө.
5.18.Гаалийн шалгалт хийхээр томилогдсон гаалийн улсын байцаагч нь шалгалт
эхлэхээс өмнө тээврийн байгууллагын төлөөлөгч, мэдүүлэгчийг байлцуулан гаалийн
хяналтад байгаа бараа, тээврийн хэрэгсэл, бараа агуулахад хадгалагдаж байгаа
тохиолдолд агуулахын ерөнхий байдлыг болон тэдгээрт тавьсан гаалийн тэмдэглэгээний
бүрэн бүтэн байдлыг шалгана.
5.19.Гаалийн тэмдэглэгээ гэмтэлтэй байвал гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагчид мэдэгдэн, тээврийн байгууллагын төлөөлөгч, агуулах
эзэмшигч, мэдүүлэгчийг байлцуулан тэмдэглэл үйлдэж, тээврийн байгууллагын акт
/коммерын акт/-ыг хавсаргана.
5.20.Бараанд гаалийн шалгалт хийхээс өмнө, эсхүл шалгалтын явцад тээврийн
хэрэгслийн нуувч болгон ашиглаж болзошгүй эд анги, зай хөндий, тээврийн хэрэгслийн
бүхээг болон бусад хэсгийг шалгана. Шаардлагатай бол тээврийн хэрэгслийн эд ангийг
задлуулж шалгана.
5.21.Автотээврийн хэрэгсэлд ачсан барааг шалгах ГУБ автотээврийн хэрэгслийн
арлын дугаар болон бусад үзүүлэлтүүдийг тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээтэй тулган
шалгана.
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5.22.Улаан төлөвт сонгогдсон бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгахад гаалийн улсын
ахлах байцаагч гаалийн шалгалтад оролцож болно.
5.23.Барааг шалгахын өмнө гаалийн шалгалт хийх нөхцөлийг бүрдүүлж, ачаагаа
буулгахыг мэдүүлэгчид мэдэгдэнэ.
5.24.Барааны хайрцаг, сав баглаа, боодлыг онгойлгох, задлуулах зэрэг аргаар
шалгахаас гадна гаалийн хяналт, шалгалтын техник, багаж хэрэгсэл, эрэлч нохой
ашиглана.
5.25.Гаалийн хилээр оруулах бараа нь гаалийн мэдүүлэгтэй тохирч байгаа эсэх
түүний дотроос барааны нэр төрөл, марк, ангилал, зориулалт, жин тоо хэмжээ, стандарт,
боловсруулалтын түвшин зэргийг нарийвчлан шалгана.
5.26.Барааг шалгах явцад мэдүүлэгчээс амаар мэдүүлэг авах, эсхүл тайлбар
гаргуулж болно.
5.27.Бараа, тээврийн хэрэгсэлд хийх гаалийн шалгалтыг ажлын өдөрт багтаан
дуусгах бөгөөд тухайн өдөрт багтахгүй бол энэ тухай гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагчид мэдэгдэж, шийдвэрлүүлнэ.
5.28.Бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн лабораторийн болон мэргэжлийн
байгууллагын дүгнэлт гаргуулах, шинжилгээ хийлгэх, мэргэжлийн байгууллагаас мэдээлэл,
лавлагаа авах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтныг гаалийн шалгалтад оролцуулах
шаардлагатай бол бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулна. Саатуулсан бараа, тээврийн
хэрэгслийг “Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах журам”-ын дагуу шийдвэрлэнэ.
5.29.Гаалийн тухай хуулийн 252.6.1-д зааснаас бусад тохиолдолд гаалийн
байгууллагад мэдүүлсэн бараанаас холбогдох стандартын дагуу дээж, сорьц авч болно.
5.30.Барааны тоо хэмжээ дутсан, жин багассан, хагарсан, гэмтсэн болох нь гаалийн
шалгалтаар илэрсэн тохиолдолд МҮХАҮТ-аас экспорт, импортын барааны тоо, чанарын
талаар магадлагаа гаргуулан авч, тодотгох тоо хэмжээг мэдүүлгийн F хүснэгтэд оруулна.
5.31.Хяналт, шалгалтын явцад бодит тоо хэмжээ мэдүүлсэн тоо хэмжээнээс илүү
гарсан, эсхүл энэ журмын 5.30-д заасан тохиолдолд гаалийн улсын ахлах байцаагчид
мэдэгдэж, мэдүүлгийн бичлэгийн F хүснэгтэд тодотгох тоо хэмжээг дараах байдлаар
оруулна:
-тоо хэмжээнээс бодит тоо хэмжээ илүү байгаа тохиолдолд илүү гарсан тоо
хэмжээг ангиллын хэмжих нэгжээр илэрхийлэн (+) тэмдэгтэй,
-дутсан тохиолдолд дутсан тоо хэмжээг ангиллын хэмжих нэгжээр илэрхийлэн (-)
тэмдэгтэй тоогоор.
Тодотгох тоо хэмжээ оруулсан байдалд гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч хяналт тавина.
5.32.Улаан төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримт хариуцсан гаалийн улсын
байцаагч бичиг баримтын шалгалт хийсний дараа хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын байцаагч бараа, тээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийж, зөрчил илрээгүй тохиолдолд
хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид мэдэгдэж, гаалийн улсын
ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх’’ товч дарснаар гаалийн мэдүүлэг хүчин төгөлдөр болно.
5.33.Шалгалтаар гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн зөрчил илрээгүй бөгөөд улаан
төлөв сонгогдсон гаалийн мэдүүлгийг мэдүүлэгч хэвлүүлэх хүсэлт гаргасан бол гаалийн
хяналт шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч мэдүүлгийг хэвлэж, гаалийн мэдүүлгийн
1 дүгээр хүснэгтэд заасан гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодод хамаарах хяналтын
тэмдгийг гаалийн мэдүүлэгт дарж, гаалийн, гарын үсэг зурж, хяналтын тэмдгийн
баруун доод буланд хувийн дугаар бүхий тэмдгийг тод дарж баталгаажуулан, гаалийн
хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид мэдэгдэнэ.
5.34.Үндэслэл бүхий мэдээлэл, сэжиг байгаа бол гаалийн хилээр нэвтрэх бараа
тээврийн хэрэгсэлд шалгалт дахин хийх асуудлыг хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч, шаардлагатай тохиолдолд удирдах албан тушаалтантай хамтран
шийдвэрлэж, шалгалт дахин хийх гаалийн улсын байцаагчийг томилно.
5.35. Бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтад авсан үеэс гаалийн хяналтаас
гаргахыг зөвшөөрөх хүртэл хугацаанд бараа, тээврийн хэрэгсэлд хийж байгаа гаалийн
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хяналт, шалгалтад зөрчил, хэрэг бүртгэлт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч, албан
тушаалтан оролцохгүй.
5.36.Бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтаас гаргахыг зөвшөөрсний дараа
дахин шалгалтыг зөрчил, хэрэг бүртгэлт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч, албан
тушаалтан хийж болно.
5.37.Энэ журмын 5.34, 5.36-д заасны дагуу гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа
тээврийн хэрэгсэлд шалгалт дахин хийсэн тохиолдолд шалгалт дахин хийсэн албан
тушаалтан гаалийн мэдүүлгийн “G” хүснэгтэд огноо бичиж, гарын үсэг зураад хувийн
дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна. Мэдүүлэг хэвлэхгүй тохиолдолд гаалийн
мэдүүлгийн “G” хүснэгтэд огноо бичиж, шалгалт дахин хийсэн гаалийн улсын байцаагч,
гаалийн улсын ахлах байцаагчийн хувийн дугаарыг бичнэ.
5.38.Бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгасан, шалгалтыг дахин хийсэн   гаалийн
улсын байцаагч, албан тушаалтан нь шалгалтын үр дүнг гаалийн бүрдүүлэлтийн
програмын “Шалгалтын үр дүн” талбарт тодорхой бичиж оруулна. Шалгалтын үр дүнг
бүрэн гүйцэд оруулсан эсэхэд гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан нэгж, албан тушаалтан
хяналт тавина.
5.39.Гаалийн бүрдүүлэлтийн явцад зөрчил, гэмт хэрэг илэрсэн тохиолдолд
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
5.40.Гаалийн шалгалтаар барааны нэр, төрөл, үнэ, ангилал буруу мэдүүлсэн,
мэдүүлээгүй бараа илэрсэн, тохиолдолд өмнөх мэдүүлгийг хэвлэн, зөрчлийг нотлох
бичиг баримт болгох бөгөөд гаалийн шалгалтын үр дүнгийн дагуу гаалийн мэдүүлгийг
дахин нөхөж бичүүлж, гаалийн болон бусад албан татварыг төлүүлэн гаалийн бүрдүүлэлт
хийж, илэрсэн зөрчил Зөрчлийн тухай хуулийн 11.21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан
зөрчлийн бүрэлдэхүүнтэй байвал тухайн хуульд заасан шийтгэл оногдуулна.
5.41.Гаалийн бүрдүүлэлт хийгдэж баталгаажсаны дараа гаалийн хяналтын бүс
эзэмшигч нь барааг гаалийн хяналтын бүсээс гаргах хүсэлтийг гаалийн хяналтын бүсэд
ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид илгээх
бөгөөд гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” товч дарж, бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн
хяналтын бүсээс гаргах зөвшөөрөл олгоно.
5.42.Төмөр замаар тээвэрлэж байгаа бараа, тээврийн хэрэгслийн хүрэх өртөө нь
хилийн гаалийн байгууллагын хариуцах нутаг дэвсгэрт орших, эсхүл барааг автомашин,
агаарын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн оруулж байгаа тохиолдолд эцсийн бүрдүүлэлтийг
хилийн гаалийн байгууллагад хийх бөгөөд гаалийн бүрдүүлэлт хийхдээ энэ журмын 5.25.41-д заасныг мөрдөнө.
5.43.Авто болон агаарын тээврээр тээвэрлэгдэн гаалийн хилээр оруулсан бөгөөд
өөр гаалийн байгууллагын хариуцах нутаг дэвсгэрт байрлах гаалийн хяналтын бүс,
баталгаат болон чөлөөт бүсэд оруулах барааг гаалийн удирдах төв байгууллагаас
итгэмжлэл авсан тээвэрлэгчийн гаалийн тэмдэглэгээ хийх боломж бүхий тээврийн
хэрэгслээр тээвэрлүүлэх тохиолдолд гаалийн хяналтад илгээж, манифестаар хяналт
тавина.
Зургаа. Гаалийн хилээр гаргах бараа, тээврийн хэрэгсэлд
хийх гаалийн бүрдүүлэлт, хяналт
6.1.Гаалийн хилээр гаргах бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагад
мэдүүлэх бөгөөд мэдүүлгийг нөхөн бичих, гаалийн байгууллага гаалийн мэдүүлэг,
дагалдах бичиг баримтыг хүлээн авч, шалгахад “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны
мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”, “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг шалгах
заавар”-ыг мөрдөнө.
6.2.Гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн гаалийн хилээр гаргах бараа, тээврийн
хэрэгслийг гаалийн хяналтын бүсэд оруулсан үеэс гаалийн хяналтад авна.
6.3.Гаалийн хяналтын бүсэд оруулсан бараа, тээврийн хэрэгслийг гүний гаалийн
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байгууллагын гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагч, хилийн гаалийн байгууллагын бүртгэл хариуцсан гаалийн
улсын байцаагч бүртгэнэ.
6.4.Ухаалаг гарц нэвтрүүлсэн боомтод гаалийн бүртгэлийн системд бүртгүүлнэ.
6.5.Гаалийн хилээр гаргах бараа, тээврийн хэрэгслийг энэ журмын 5.3.-5.41-д
заасны дагуу шалгаж, гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
6.6.Гаалийн байгууллагад мэдүүлж, гаалийн хяналтын бүсэд оруулсан бараа,
тээврийн хэрэгслийг шалгах явцад мэдүүлэгчийн хүсэлтээр гаалийн хяналтын бүсээс
буцаан гаргахгүй.
6.7.Гаалийн шалгалт хийж, гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн зөрчил илрээгүй
тохиолдолд бараа, тээврийн хэрэгслийн онцлогоос шалтгаалан гаалийн тэмдэглэгээний
аль тохирохыг сонгон хэрэглэж, мэдүүлгийн D хүснэгтэд тэмдэглэгээний дугаарыг бичнэ.
6.8.Ногоон, улбар шар төлөвт сонгогдсон, гаалийн хилээр гаргах бараа, тээврийн
хэрэгсэлд гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч гаалийн
тэмдэглэгээ хийнэ.
6.9.Гүний гаалийн байгууллагын бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн шалгалт
хийсэн гаалийн улсын байцаагч гаалийн мэдүүлгийг баталгаажуулж, гаалийн хяналт,
шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж, гаалийн
мэдүүлгийг “Гаалийн хяналтад байгаа” төлөвт орууна.
6.10.Гүний гаалийн бүрдүүлэлт хийгдсэн барааны гаалийн мэдүүлгийг эцсийн
бүрдүүлэлт хийх гаалийн байгууллагад гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан
цахимаар илгээнэ.
6.11.Бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгасан гаалийн улсын байцаагч Гаалийн тухай
хуулийн 60.3.1, 60.3.3-60.3.5 -д заасан бичиг баримтад тэмдэглэгээ хийхэд энэ журмын
2.10-т заасныг мөрдөнө.
6.12.Төмөр замаар тээвэрлэн гаалийн хилээр гаргах барааг гаалийн хяналтад авч
байгаа гаалийн байгууллага “Гаалийн хяналтад байгаа”, гаалийн хяналтаас гаргаж байгаа
гаалийн байгууллага “Монголын гааль зөвшөөрөв” хяналтын тэмдгийг “тээврийн үндсэн
бичиг баримтын зөвхөн эх падаан /оригинал накладной/-д дарж, гаалийн улсын байцаагч
гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулан тээвэрлэгчид
шилжүүлэн өгч, гаалийн хяналтын дор илгээнэ.
6.13.Эхний бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллагаас хилийн гаалийн
байгууллагын хяналтад илгээсэн бараа, тээврийн хэрэгслийн гаалийн мэдүүлгийг
цахим хэлбэрээр, дагалдах бичиг баримтыг хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн
хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч тээвэрлэгчээс хүлээн авч,
бүртгэн, бараа, тээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийх гаалийн улсын байцаагчийг гаалийн
автоматжуулсан систем ашиглан томилно.
6.14.Бараа, тээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийх гаалийн улсын байцаагч
тээвэрлэгчтэй хамтран гүний гаалийн байгууллагын тэмдэглэгээг тулган шалгаж, бараа
тээврийн хэрэгслийн дагалдах баримтыг бүртгэлд авна. Энэ үеэс бараа, тээврийн
хэрэгсэл хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад орно. Гаалийн тэмдэглэгээ гэмтэж ирсэн
тохиолдолд тээврийн байгууллагын төлөөлөгчийг байлцуулан тэмдэглэл үйлдэж, тээврийн
байгууллагын акт /коммерын акт/-ыг хавсаргана.
6.15.Бараа, тээврийн хэрэгслийн гаалийн тэмдэглэгээ гэмтсэн, эсхүл шаардлагатай
гэж үзсэн бусад тохиолдолд хилийн гаалийн байгууллага бараа, тээврийн хэрэгсэлд
гаалийн шалгалт хийнэ.
6.16.Гаалийн шалгалтаар гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн зөрчил илрээгүй,
гүний гаалийн байгууллагын тэмдэглэгээ гэмтээгүй, хилийн гаалийн байгууллага бараа,
тээврийн хэрэгслийг шалгах шаардлагагүй гэж үзсэн тохиолдолд гаалийн мэдүүлэгт
“Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах
байцаагчид цахим хэлбэрээр илгээнэ.
6.17.Гаалийн улсын байцаагч гаалийн бүрдүүлэлт хийж дууссан талаар гаалийн
хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид мэдэгдэнэ. Гаалийн хяналт,
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шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч үндэслэл бүхий мэдээлэл, сэжиг байгаа
бол шалгалт дахин хийх, эсхүл бараа, тээврийн хэрэгслийг хилээр гаргах шийдвэрийн аль
нэгийг гаргана.
6.18.Гаалийн улсын ахлах байцаагч гаалийн автоматжуулсан системийн
бүрдүүлэлтийн програмд “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж, мэдүүлгийг “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт
оруулна.
6.19.Гаалийн бүрдүүлэлтийн програмд гаалийн мэдүүлэг “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт
ороход манифест гаалийн автоматжуулсан системээс цахим хэлбэрээр үүснэ.
6.20.Гаалийн гаргах барааны гаалийн мэдүүлэг “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт ороход
тээвэрлэгч гаалийн мэдүүлгийг үндэслэн тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг гаалийн
байгууллагад цахимаар илгээнэ.
6.21.Хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч бүртгэл, манифестын програмд “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж бараа,
тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр гаргах зөвшөөрөл өгнө.
6.22.Гаалийн хилээр гаргах бараа, тээврийн хэрэгсэлд манифестыг хянахад
“Манифест нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам”-ын холбогдох заалтыг мөрдөнө.
6.23.Гаалийн улсын байцаагч замын хүснэгтэд “Монголын гааль зөвшөөрөв” гэсэн
хяналтын тэмдэг дарна.
6.24.Гаалийн хилээр гаргах бараа, тээврийн хэрэгслийг хилийн гаалийн
байгууллагад мэдүүлсэн тохиолдолд гаалийн бүрдүүлэлтийг энэ журмын 6.1-6.8,
6.17-6.22-д заасны дагуу хилийн гаалийн байгууллага хийнэ.
6.25.Хоосон чингэлэг буцаах тээврийн баримтыг Тээвэр зуучлагч гаалийн хяналтын
бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид
өгч, гаалийн улсын ахлах байцаагч чингэлэгийн дугаарыг тээврийн бичиг баримттай тулган
шалгаж “хилийн гаалийн хяналтад илгээх” үйлдэл хийснээр чингэлгийн мэдээллийг хилийн
гаалийн хяналтын бүсэд гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
6.26.Гаалийн хилээр хоосон чингэлэг гаргах тохиолдолд гаалийн улсын ахлах
байцаагч манифестад бичигдсэн чингэлгийн дугаарыг тулган шалгаж, ногоон өнгийн ломбо
тавина.
6.27.Төмөр замаар тээвэрлэгдэн хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад илгээсэн
хоосон чингэлэгийг хилийн гаалийн хяналтын бүс хариуцсан гаалийн улсын ахлах
байцаагч гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар хянаж, “Хил нэвтрэх” үйлдэл
хийж, улсын хилээр гаргана.
6.28.Гүний гаалийн байгууллагаас тавьсан ногоон ломботой хоосон чингэлэгийг
автотээврийн хэрэгслээр хилээр гаргах тохиолдолд хилийн гаалийн байгууллагын
томилогдсон гаалийн улсын байцаагч ломбыг авч, шалгана.
Долоо. Гаалийн хилээр гаргах бараа, тээврийн хэрэгсэлд
ижилтгэсэн манифест ашиглан гаалийн бүрдүүлэлт
хийх, хяналт тавих
7.1.Автотээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн хилээр гаргах барааг гаалийн хяналтад
авах, гаалийн бүрдүүлэлт хийх.
7.1.1.Гаалийн хяналтын бүс хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч бараа
ачих гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн тээврийн хэрэгслийг гаалийн
хяналтын бүсэд орох зөвшөөрлийг өгнө.
7.1.2.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч гаалийн
хяналтын бүсэд орж байгаа тээврийн хэрэгслийг шалгана. Тээврийн хэрэгслийг ачаагүй
байдлаар пүүлж, жинг тодорхойлон, пүүний програмд тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг
бүртгэсний дараа тээврийн хэрэгсэлд бараа ачихыг зөвшөөрнө.
7.1.3.Хяналтын бүсийн пүүний өгөгдөл солилцох програмын техникийн
шаардлагыг гаалийн байгууллагаас тогтоосон байна.
7.1.4.Гаалийн хяналтын бүсэд бараа ачиж буй тээврийн хэрэгслийн
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хөдөлгөөнийг телекамерийн системээр хянах боломжгүй тохиолдолд биечлэн хянана.
7.1.5.Хяналтын бүсэд ачиж буй бараанаас гаалийн улсын байцаагч
холбогдох стандарт, зөвлөмжийн дагуу дээж авч, битүүмжлэн, холбогдох бичиг баримтын
хамт Гаалийн төв болон салбар лабораторийн /цаашид “гаалийн лаборатори” гэх/
шинжилгээнд хамруулахаар хүргүүлнэ.
7.1.6.Ачилт дууссаны дараа хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын
байцаагч тээврийн хэрэгсэлд гаалийн тэмдэглэгээ хийнэ.
7.1.7.Гаалийн тэмдэглэгээ хийхдээ Гаалийн ерөнхий газрын даргын
баталсан “Бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн тэмдэглэгээ хэрэглэх журам”-ыг мөрдөж
ажиллана.
7.1.8.Гаалийн тэмдэглэгээ хийгдсэн тээврийн хэрэгслийг ачаатай байдлаар
нь пүүлж, цэвэр жинг тодорхойлсоны дараа пүүний програмд баталгаажуулалт хийнэ.
Пүүний програм нэвтрүүлээгүй тохиолдолд пүүний акт дээр гаалийн тэмдэглэгээний
дугаар, гаалийн улсын байцаагчийн хувийн тэмдгийг дарж баталгаажуулна.
7.1.9.Пүүний програмд оруулсан мэдээлэл, эсхүл пүүний акт, тээврийн
болон бусад бичиг баримт, Гаалийн лабораторийн дүгнэлтийг үндэслэн мэдүүлэгч Гаалийн
ерөнхий газрын даргын баталсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн
бичих заавар”-ын дагуу гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичиж, гаалийн байгууллагад мэдүүлнэ.
7.1.10.Гаалийн лабораторийн дүгнэлтэд ашигт малтмалын үндсэн болон
үнэт металл, бусад ашигтай дагалдах элементийн агууламж, чийгшлийн хэмжээ болон
бусад холбогдох үзүүлэлтүүдийг тухайн барааны ангиллын кодын хамт тодорхойлж заасан
байх бөгөөд энэхүү мэдээллийг гаалийн мэдүүлэгт оруулж мэдүүлсэн байна.
7.1.11.Гаалийн байгууллага гаалийн мэдүүлэг, дагалдах бичиг баримтыг
хүлээн авч, шалгахдаа Гаалийн ерөнхий газрын даргын баталсан “Гаалийн хилээр
нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг шалгах заавар”-ын холбогдох заалтуудыг мөрдөнө.
7.1.12.Улбар шар төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч бичиг баримтын шалгалт хийж, зөрчил илрээгүй тохиолдолд
болон ногоон төлөв сонгогдсон тохиолдолд “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж, мэдүүлэг “Гааль
зөвшөөрөв” төлөвт ороход гаалийн мэдүүлэг хүчин төгөлдөр болж, ачааны манифест
үүснэ.
7.1.13.Улаан төлөв сонгогдсон тохиолдолд бичиг баримт хариуцсан гаалийн
улсын байцаагч бичиг баримтын шалгалт хийсний дараа гаалийн хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын байцаагч шалгалт хийж, зөрчил илрээгүй тохиолдолд хяналт,
шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид мэдэгдэж, гаалийн улсын ахлах
байцаагч “Зөвшөөрөх’’ үйлдэл хийхэд “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт орж гаалийн мэдүүлэг
хүчин төгөлдөр болно. Гаалийн мэдүүлгээс ачааны манифест автоматаар үүснэ.
7.1.14.Мэдүүлэгч хүсэлт гаргаснаас бусад тохиолдолд гаалийн мэдүүлэг,
манифестыг хэвлэхгүй.
7.2. Авто тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн гаалийн хилээр оруулах бараанд
ижилтгэсэн манифест нөхөн бичих, хяналт тавихад дараах дарааллыг мөрдөнө:
7.2.1.Хилийн боомтод автозамаар тээвэрлэгдэн орж ирсэн бараа, тээврийн
хэрэгслийн БНХАУ-д бичигдсэн ижилтгэсэн манифестыг БНХАУ-ын гаалийн байгууллагаас
цахимаар хүлээн авна.
7.2.2.Хилийн гаалийн байгууллагын дараах албан тушаалтан гаалийн
автоматжуулсан системд цахимаар илгээгдсэн ижилтгэсэн манифестын мэдээллийг
гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд ашиглана:
7.2.2.1.Пүү хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
7.2.2.2.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч;
7.2.2.3.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
7.2.2.4.Бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын ахлах
байцаагч;
7.2.2.5.Бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч.
7.3.БНХАУ-аас автозамаар орж ирсэн бараа, тээврийн хэрэгслийн манифестад
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бичигдсэн барааны нэр, төрөл, тоо хэмжээ зөрсөн тохиолдолд гаалийн хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч, манифестын аль хүснэгтэд зөрүү гарсан талаар
бүртгэл хөтөлнө.
7.4.Гаалийн мэдүүлэг болон барааг гаалийн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу
хянаж шийдвэрлэнэ.
Найм. Дамжуулан өнгөрүүлэх, шилжүүлэн ачих
8.1.Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийг улсын хилээр
оруулах болон гаргах боомт дахь гаалийн байгууллага тээврийн баримтаар гаалийн
хяналтад авч, манифестаар бүрдүүлэлт хийнэ.
8.2.Тээвэрлэгч нь авто, төмөр замын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж байгаа улс
хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийн дагалдах бичиг баримтыг
үндэслэн манифестыг нөхөн бичиж, бичлэгийг гаалийн байгууллагад сүлжээгээр илгээнэ.
8.3.Төмөр замаар тээвэрлэн улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх барааг гаалийн
хяналтад авч байгаа гаалийн байгууллага “Гаалийн хяналтад байгаа”, гаалийн хяналтаас
гаргаж байгаа гаалийн байгууллага “Монголын гааль зөвшөөрөв” хяналтын тэмдгийг
“тээврийн үндсэн бичиг баримтын зөвхөн эх падаанд дарж, гаалийн улсын байцаагч гарын
үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулан тээвэрлэгчид шилжүүлэн
өгч, гаалийн хяналтын дор илгээнэ.
8.4.Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх барааны манифестыг нөхөн бичих,
бичлэгийг хянахад энэ журмын “Манифест нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам”-ын
холбогдох заалтыг мөрдөнө.
8.5.Гаалийн байгууллага нь дамжуулан өнгөрүүлэх бараанд илгээгч улсын гаалийн
байгууллагын тавьсан гаалийн тэмдэглэгээг хүлээн зөвшөөрнө.
8.6.Дамжуулан өнгөрүүлэх барааг гаалийн зорилгоор тэмдэглэгээ хийх боломжтой,
зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх бөгөөд тээврийн хэрэгсэл солих үйл
ажиллагааг гаалийн хяналтын дор гүйцэтгэнэ.
8.7.Шаардлагатай тохиолдолд барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулан
өнгөрүүлэхэд тухайн бараа, тээврийн хэрэгслийг хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад
орсон үеэс гаалийн хилээр буцаан гарах хүртэлх хугацаанд гаалийн улсын байцаагч
дагалдуулж болно.
8.8.Дамжуулан өнгөрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн дагалдах бичиг
баримт нь хилийн гаалийн нэг байгууллага хяналтад авсан үеэс нөгөө хилийн гаалийн
байгууллагын хяналтад орох хүртэлх хугацаанд эхний бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн
байгууллагын хяналтад байна.
8.9.Шилжүүлэн ачих бараа, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн дагалдах баримт нь
барааг шилжүүлэн ачих хилийн байгууллагын хяналтад байна.
8.10.Дамжуулан өнгөрүүлэх, шилжүүлэн ачих бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн
байгууллага дараах тохиолдолд шалгана:
8.10.1.гаалийн битүүмжлэлийг хангалттай биш гэж үзсэн;
8.10.2.гаалийн байгууллагад бараа, тээврийн хэрэгслийг нягтлан шалгах
тодорхой үндэслэл байгаа.
8.11.Дамжуулан өнгөрүүлэх, шилжүүлэн ачих бараа, тээврийн хэрэгслийг
шалгахдаа тээвэрлэгч, зуучлагч байгууллагын төлөөлөгчийг заавал оролцуулах ба
шаардлагатай гэж үзвэл мэргэжлийн болон хууль хяналтын байгууллагаас төлөөлөгч
байлцуулна.
8.12.Дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх бараанд Гаалийн тухай хууль, энэ журам
болон “Манифест нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам”-ын холбогдох заалтуудын дагуу
гаалийн хяналт тавьж бүрдүүлэлт хийнэ.
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Ес. Гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүсэд хяналт тавих
9.1.Гаалийн байгууллага нь өөрийн хариуцах нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан гаалийн
баталгаат бүс, чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, гаалийн улсын байцаагчийг
томилон ажиллуулна.
9.2.Баталгаат болон чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж,
байгууллагын бараа, ажил үйлчилгээ нь гаалийн хяналтад байна.
9.3.Гаалийн баталгаат бүсэд гаалийн тэмдэглэгээнээс аль тохирохыг хэрэглэж,
гаалийн тэмдэглэгээний дугаарыг тухайн баталгаат бүсэд хяналт тавьж байгаа гаалийн
улсын ахлах байцаагч бүртгэнэ. Бараа оруулах, гаргах үед гаалийн тэмдэглэгээг авч,
дахин хийсэн тэмдэглэгээний дугаарыг бүртгэнэ.
9.4. Гаалийн байгууллага нь гаалийн баталгаат бүс, чөлөөт бүсэд шалгалт хийнэ.
Гаалийн баталгаат бүс, чөлөөт бүсэд шалгалт хийхэд Гаалийн тухай хуулийн 248 дугаар
зүйлийг мөрдөнө.
9.5.Гаалийн мэдүүлэг, бүртгэл нь гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүсэд гаалийн
хяналт тавих үндсэн баримт болно. Гаалийн байгууллага бараа, тээврийн хэрэгслийн
бүртгэлийг хөтлөх бөгөөд баталгаат болон чөлөөт бүсэд тооллого, шалгалт хийхдээ
бүртгэлтэй тулган шалгаж баталгаажуулна.
9.6.Гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж
ахуйн нэгж, байгууллага нь гаалийн удирдах төв байгууллагаас тогтоосон шаардлага
хангасан хяналтын камерыг бараа, ажил, үйлчилгээ бүхэлдээ харагдах, гаалийн хяналтын
шаардлага хангахуйц тоо хэмжээгээр, байрлуулна.
9.7.Хяналтын камерын бичлэгийг гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглана.
9.8.Хяналтын камерын бичлэгийг компьютерт сараар хадгалж, сарын 30-ны өдөр
архивлаж, 6 сарын хугацаатай хадгална.
9.9.Татваргүй барааны дэлгүүр, чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
аж ахуйн нэгжийн ажиллах цаг дуусах үед дэлгүүрийн танхим, байр, агуулах, туслах
байгууламжид гаалийн тэмдэглэгээ хийж, нээхэд нь гаалийн тэмдэглэгээ, хяналтын
камерын хэвийн ажиллагааг шалгаж, ажиллах зөвшөөрөл олгоно.
9.10.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагааг шалгахдаа хилийн боомтод
байрладаг дэлгүүрийн кассын талоныг зорчигчийн суугчийн талон, хилийн шалган
нэвтрүүлэх албаны мэдээлэл, нутгийн гүнд байрлах дэлгүүрийн кассын талоныг дипломат
эрх ямба эдлэх байгууллага, ажилтны жагсаалт, үнэмлэхтэй тулгаж шалгана.
9.11.Гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүсэд оруулах, гаргах бараа, тээврийн
хэрэгсэлд энэ журмын дагуу гаалийн хяналт, шалгалт хийнэ.
9.12.Гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүс хооронд барааг гаалийн итгэмжлэл авсан
тээвэрлэгч тээвэрлэнэ.
9.13.Барааг гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүсээс өөр гаалийн байгууллагын
хяналтад байгаа гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүс рүү шилжүүлэх тохиолдолд эхний
гаалийн байгууллага гаалийн бүрдүүлэлтийг хийж, гаалийн мэдүүлгийг эцсийн бүрдүүлэлт
хийх гаалийн байгууллагад гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээж,
барааг гаалийн хяналтад илгээнэ.
9.14.Бараанд эцсийн бүрдүүлэлт хийх гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт,
шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч тээврийн хэрэгслийн битүүмжлэлийг шалгаж,
барааг мэдүүлэгтэй тулган шалгаж, гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүсэд оруулаад
зөрчил илрээгүй тохиолдолд “Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагчид мэдэгдэж, гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх’’
үйлдэл хийснээр гаалийн мэдүүлэг хүчин төгөлдөр болно.
9.15.Нэг гаалийн байгууллагын гаалийн хяналтын бүсэд оруулсан импортын
манифесттай барааг гаалийн байгууллага хооронд бүрэн болон хэсэгчлэн шилжүүлж,
гаалийн баталгаат, чөлөөт бүсэд оруулах тохиолдолд хаяг солих хүсэлтийг
тээвэрлэгч тээврийн хэрэгслийн төрөл солигдох эсэхээс үл хамааран Гаалийн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хяналтын
280

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

асуудал хариуцсан нэгжид гаргаж шийдвэрлүүлнэ.
9.16.Гаалийн баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа
дууссан, хүчингүй болгосон, түдгэлзүүлсэн тохиолдолд үлдэгдэл барааг тоолж, гаалийн
баталгаат бүс ажиллаж байсан байр, агуулахад гаалийн хяналтад хадгална. Энэ
тохиолдолд барааг гаалийн түр агуулахад байгаад тооцох ба түр агуулахад хадгалах
хугацаа дуусгавар болохоос өмнө гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох горимд
шилжүүлнэ.
Арав. Улс хоорондын шуудангийн илгээмжид гаалийн
хяналт тавих
10.1.Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг улсын хилээр орсон үеэс хилийн
гаалийн байгууллага хяналтад авна.
10.2.Хилийн гаалийн байгууллага нь гаалийн хилээр оруулах шуудангийн ачааны
дагалдах бичиг баримтыг гаалийн хяналтад авч, шуудан илгээмжид бүрдүүлэлт хийх
гаалийн хяналтын бүс рүү манифестыг гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан
цахимаар илгээнэ.
10.3.Хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн улсын байцаагч илгээмжийн богцны
шошго дээрх мэдээлэл, гадуур дагалдах маягт (Монгол улсын стандарт ”Шуудангийн
хэрэглэгдэхүүн” 2 дугаар хэсэг, MNS 5380-2:2004 ) болон манифест зэргийг хооронд
нь тулган шалгаж, “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, илгээмжийг гаалийн
итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгсэлд ачсаны дараа гаалийн тэмдэглэгээ
хийж, дээрх маягтыг гүний гаалийн байгууллагад хүргүүлнэ.
10.4.Гаалийн хяналтын бүс хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч хилийн  
гаалийн байгууллагаас цахимаар илгээсэн манифестын мэдээллийг шалгаж, бүртгэн,
шуудан илгээмжийг гаалийн хяналтын бүсэд орох зөвшөөрөл өгөх бөгөөд энэ үеэс шуудан
илгээмж гүний гаалийн байгууллагын хяналтад орно.
10.5.Гаалийн байгууллага хяналтад ирсэн илгээмжийн гадуур, дотуур дагалдах
маягт болон бусад бичиг баримтыг үндэслэн гаалийн тэмдэглэгээг шалгаж, баглаа
боодлыг задлан, “Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн бүртгэл”-д бүртгэнэ.
10.6.Гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн улсын байцаагч манифестыг
хүлээн авч, тээврийн баримтын дугаараар U-POST системээс манифестын задаргааг
татаж, бар код уншуулан бүх шууданг рентген аппаратаар шалгаж, дагалдах бичиг
баримтыг үндэслэн гаалийн байгууллага шалгах шуудангийн манифестын задаргааг
“YES”, саатуулахгүй илгээмжийн манифестын задаргааг “NO” төлөвт оруулах бөгөөд
гаалийн улсын ахлах байцаагч хянаж, сүлжээнд зөвшөөрөх үйлдлийг хийнэ.“
10.7.Гаалийн хяналтын бүс хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “NO”
төлөвт оруулсан илгээмжийг хянаж, “YES” төлөвт шилжүүлэх шаардлагатай гэж үзвэл
жагсаалтаас тухайн илгээмжийн төлөвийг “YES” төлөв болгож, “Баталгаажуулах” үйлдэл
хийнэ.
10.8. Гаалийн улсын байцаагч шуудан илгээмжийн сүлжээгээр ирсэн задаргааг
нягтлан хянаж, манифестад бичигдсэн байр ачааны тоо, жинг нягтлан шалгаж,
манифестын задаргааг U-POST системээс татна
10.9.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийг гаальд мэдүүлэх,
хяналт тавих, бүрдүүлэлт хийхэд энэ журмын 5, 6 дахь хэсгийг мөрдөнө.
10.10.Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гадуур, дотуур дагалдах шуудангийн
баримт нь тодорхой бичигдэж ирээгүй тохиолдолд хүлээн авч буй хувь хүн илгээмжид
байгаа барааны нэр, марк, тоо хэмжээ үнийн дүнг бичиж, өргөдөл гаргана.
10.11.Илгээмжид гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийхэд рентген, металл илрүүлэгч
зэрэг техник хэрэгсэл, эрэлч нохой, наркотест ашиглахын зэрэгцээ шаардлагатай
тохиолдолд Гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнд хамруулж, ангиллын кодыг
тодорхойлуулж болно.
10.12.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх илгээмжид тарифын бус хязгаарлалттай бараа
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байхгүйг баттай тогтоосон тохиолдолд дараах төрлийн илгээмжид шалгалт хийхээс
татгалзаж болно:
10.12.1.хувийн ил болон битүүмжилсэн захидал;
10.12.2.хараагүй хүмүүст зориулсан ном зохиол.
10.13.Илгээмжид шалгалт хийх үед хүлээн авагч болон илгээгчийг байлцуулах
боломжгүй бол шуудангийн байгууллагын ажилтанг байлцуулан, энэ тухай “Улс хоорондын
шуудангийн илгээмжид гаалийн шалгалт хийсэн тухай тэмдэглэл” үйлдэн, гарын үсэг  зурж
баталгаажуулна.
10.14.Илгээмжийг хүлээн авах хаягт эзэнд олгох, хаягаар гардуулах, эсхүл хилийн
чанадад илгээх хүртэлх хугацаанд тэдгээрийг шуудангийн үйлчилгээний стандартын дагуу
битүүмжилсэн хэлбэрээр гаалийн хяналтын бүсэд хадгална.
10.15.Илгээмжийг гаалийн хяналт дор тээвэрлэхэд гаалийн байгууллага
тээврийн хэрэгсэл, эсхүл богцонд гаалийн тэмдэглэгээ хийх бөгөөд боломжтой гэж
үзсэн тохиолдолд илгээгч буюу дамжуулан өнгөрүүлсэн орны гаалийн байгууллагын
тэмдэглэгээг хүлээн зөвшөөрч болно.
10.16.Илгээмжийг нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөө тээврийн хэрэгсэлд зөвхөн
гаалийн хяналт дор шилжүүлэн ачина.
10.17.Улаанбаатар хотоос бусад аймаг, сум, дүүрэгт байрлах гаалийн байгууллага
өөрийн хариуцах нутаг дэвсгэрт хүлээн авах, илгээх шуудангийн илгээмжид энэ журмын
дагуу гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийнэ.
10.18.Гаалийн байгууллагагүй аймаг, сум, дүүргүүдийн шуудангийн үйлчилгээний
салбараар дамжуулан гадаадад илгээх болон хүлээн авагчид нь олгох илгээмжийг улс
хоорондын шуудангийн илгээмжийн нэгдсэн төвд гаалийн байгууллага шуудангийн
ажилтныг байлцуулан рентген аппаратаар шалгана.
10.19.Гаалийн байгууллагагүй аймаг, сум, дүүргүүдийн шуудангийн үйлчилгээний
салбараар дамжуулан хилийн чанадад илгээх улс хоорондын шуудангийн илгээмжид
тухайн шуудангийн салбарын эрхлэгч шалгалт хийж, улс хоорондын шуудангийн
илгээмжийн нэгдсэн төвд ирүүлнэ.
10.20. Хүлээн авагчид хаягаар нь гардуулах, эсхүл гаалийн байгууллагагүй аймаг,
сум, дүүргүүдийн шуудангийн үйлчилгээний салбарт очих боловч гаалийн байгууллага
шалгах ачааг гаалийн хяналтын бүсэд саатуулж, шуудангийн байгууллага хүлээн авагчид
мэдэгдэнэ.
10.21.Дараах тохиолдолд шуудангийн байгууллага илгээмжийг илгээгчид буцаана.
10.21.1 Гаалийн байгууллага гаалийн хилээр нэвтрүүлэхийг зөвшөөрөөгүй;
10.21.2 Илгээгч буюу хүлээн авагч нь гаалийн байгууллагаас ногдуулсан
татвар, хураамжийг төлөхөөс татгалзсан;
10.21.3. Хүлээн авагчийн нэр, хаяг тодорхойгүй.
10.22.Илгээмжийг гаалийн хяналтаас гаргахыг гаалийн байгууллага зөвшөөрсөн
тохиолдолд хүлээн авагчид нь хаягаар гардуулах үйл ажиллагааг шуудангийн ажилтан
гүйцэтгэнэ.
10.23.Гаалийн улсын байцаагч шуудан илгээмжид гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт
хийж, гаалийн байгууллагын автоматжуулсан системд баталгаажуулах бөгөөд
гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж, шуудан илгээмжийг гаалийн
хяналтын бүсээс гаргах зөвшөөрөл өгнө.
10.24.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр
дамжин өнгөрөх илгээмжид гаалийн
байгууллага хяналт тавина.
10.25. Гаалийн улсын байцаагч нь илгээмжид улсын хилээр нэвтрүүлэхийг
хориглосон, хязгаарласан бараа болон мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис байж
болзошгүй зөрчил илрүүлсэн тохиолдолд гаалийн улсын ахлах байцаагчид мэдэгдэж,
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
10.26.Улсын хилээр хувь хүний нэр дээр гаргаж буй илгээмжид эдийн тодорхойлтын
маягт /СN22, CN23, CP72/ болон дагалдах бусад бичиг баримтад тухайн илгээмжтэй
холбоотой гаалийн байгууллагад шаардлагатай мэдээлэл бүрэн багтсан бол гаалийн
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мэдүүлэг гэж үзэн тээврийн бичиг баримтад нь “Гаалийн хяналтад байгаа” хяналтын
тэмдэг дарж, гарын үсэг зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдгийг хяналтын тэмдгийн баруун
доод буланд тод дарж баталгаажуулан хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад илгээнэ.
Арван нэг. Зорчигчийн бараанд гаалийн хяналт тавих
11.1.Зорчигч “Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг”-ийг нөхөн бичиж, гаалийн улсын
байцаагчид өгсөн үеэс зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс, хилээр нэвтрүүлэх
бараанд гаалийн шалгалт хийж эхлэх бөгөөд зорчигч хилээр орох, гарах хүртэлх
хугацаанд гаалийн хяналтад байна.
11.2.Зорчигчийн бараанд гаалийн мэдүүлэг, холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн
бүрдүүлэлт хийж, хяналт тавина.
11.3.Зорчигчийн бараанд гаалийн хяналт тавихдаа Гаалийн тухай хуулийн 240
дүгээр зүйлд заасан хяналтын хэлбэрүүдээс аль тохиромжтойг сонгон хэрэглэнэ.
11.4.Улаан, ногоон гарц бүхий гаалийн хяналтын бүсэд зорчигч улаан, ногоон
гарцыг сонгоно.
11.5.Зорчигч ногоон гарцыг сонгосон бол хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон,
хязгаарласан, биеэс тусдаа явуулсан, бусдад дамжуулах, гаалийн болон бусад татвар
төлөх, гаалийн байгууллагад мэдүүлэх бараа, валют байхгүй хэмээн мэдүүлсэн гэж үзнэ.
11.6.Ногоон гарцаар нэвтэрч буй зорчигч энэ журам болон гаалийн хууль тогтоомж
зөрчсөн нь гаалийн хяналтаар илэрсэн, эсхүл гаалийн байгууллага энэ талаар мэдээлэл
авсан бол гаалийн шалгалт хийнэ.
11.7.Гаалийн хилээр нэвтрэх этгээд барааг биедээ нуусан гэх тодорхой сэжиг
байгаа бол биед нь үзлэг хийнэ.
11.8.Хүний биед үзлэг хийхдээ Гаалийн тухай хуулийн 247 дугаар зүйлийг мөрдөнө.
11.9.Гаалийн шалгалтаар зорчигч хууль, тогтоомж зөрчсөн нь тогтоогдвол
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
 		

Арван хоёр. Зорчигчийн тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих

12.1.Гаалийн тухай хуулийн 229 дүгээр зүйлд заасан зорчигчийн авто тээврийн
хэрэгслийг хилээр түр хугацаагаар нэвтрүүлэхэд дараах дарааллыг мөрдөнө:
12.1.1.Автотээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтын бүсэд оруулсан даруйдаа
Энэ журмын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын хилээр түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн
автотээврийн хэрэгслийн гаалийн мэдүүлэг”-ийг бөглөж, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ,
гадаад паспортын хамт гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө.
12.1.2.Хилийн гаалийн байгууллага 12.1.1-д заасан бичиг баримтыг үндэслэн
тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн програмын “Зорилго” хэсгийн “Түр (Аялал жуучлал)”
төрлийг сонгон бүртгэж, баталгаажуулан, “Монгол Улсын хилээр түр хугацаагаар
нэвтрүүлсэн автотээврийн тээврийн хэрэгслийн гаалийн мэдүүлэг”-ийн 13 дугаар
хүснэгтэд тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн програмын “Бүртгэлийн дугаар”-ыг нөхөн
бичиж, 14 дүгээр хүснэгтэд “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, гарын үсэг зурж,
хувийн дугаар бүхий тэмдэг тод дарж, авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчид олгоно.
12.1.3.Авто тээврийн хэрэгслийг шалгахаар томилогдсон гаалийн улсын
байцаагч автомашины арлын дугаар болон бусад үзүүлэлтүүдийг Монгол Улсын хилээр
түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн автотээврийн хэрэгслийн гаалийн мэдүүлэгтэй тулган
шалгаж, авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн програмд баталгаажуулж, гаалийн улсын
ахлах байцаагчид цахимаар илгээнэ.
12.1.4.Гаалийн улсын ахлах байцаагч гаалийн хяналтын бүсээс гаргах
зөвшөөрөл өгнө.
12.1.5.Хилийн гаалийн байгууллага түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн тээврийн
хэрэгслийг улсын хилээр буцаан нэвтрүүлэх, эсхүл гаалийн бүрдүүлэлтийн зохих горимд
байршуулах хүртэл хяналт тавина.
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12.1.6.Түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн автотээврийн хэрэгслийг буцаан
нэвтрүүлэхэд гаалийн байгууллага автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн програмаас
“Бүртгэлийн дугаар”-ыг татаж бүртгээд баталгаажуулан, хаалт хийж, энэ журмын 12.1.2т заасан Монгол Улсын хилээр түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн автотээврийн хэрэгслийн
гаалийн мэдүүлгийг хураан авч, 15 дугаар хүснэгтэд “Монголын гааль зөвшөөрөв” тэмдэг
дарж, гарын үсэг зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг тод дарна.
12.2.Түр хугацаагаар оруулсан авто тээврийн хэрэгслийг эзэмшигч гадаадын иргэн
бусдад шилжүүлэх, худалдах, гаалийн баталгаат агуулахад хадгалах тохиолдолд гаалийн
бүрдүүлэлтийн зохих горимд байршуулна. Гаалийн мэдүүлгийн 52 дугаар хүснэгтийн
ачааны манифест хэсэгт “Бүртгэлийн дугаар”-ыг татаж гаалийн бүрдүүлэлт хийх бөгөөд
гаалийн мэдүүлэг хүчин төгөлдөр болсноор Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хаагдана.
12.3.Гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллага Монгол Улсын хилээр
түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн автотээврийн хэрэгслийн гаалийн мэдүүлгийн 15 дугаар
хүснэгтэд “Монголын гааль зөвшөөрөв” тэмдэг дарж, гарын үсэг зурж, хувийн дугаар бүхий
тэмдэг тод дарж, авто тээврийн хэрэгслийг улсын хилээр түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн
этгээдэд буцаан олгоно. Автотээврийн хэрэгслийн улсын хилээр түр хугацаагаар
нэвтрүүлсэн этгээд улсын хилээр буцаж гарахдаа гаалийн байгууллагад Монгол Улсын
хилээр түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн автотээврийн хэрэгслийн гаалийн мэдүүлгийг үзүүлнэ.
12.4.Түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн тээврийн хэрэгслийг анх хяналтад хамруулсан
гаалийн байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 3.1.5-д заасан хугацаанд буцааж
нэвтрүүлээгүй тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийн талаарх мэдээллийг холбогдох
байгууллагад мэдэгдэж, арга хэмжээ авна.
12.5.Авто тээврийн хэрэгслийг улсын хилээр буцаан нэвтрүүлээгүй тээврийн
хэрэгсэл эзэмшигч гаалийн бүрдүүлэлтийг нөхөн хийж, гаалийн болон бусад татварыг
барагдуулах бөгөөд зөрчлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
12.6.Гадаад улсад байнга оршин суух эрхтэйгээс бусад Монгол улсын иргэн гадаад
улсын бүртгэлийн дугаартай автотээврийн хэрэгсэлтэй улсын хилээр орох тохиолдолд
хилийн гаалийн байгууллага автотээврийн хэрэгслийн програмд бүртгэж, гаалийн
бүрдүүлэлтийн зохих горимд байршуулна.
Арван гурав. Бусад
13.1. Улсын хилээр бараа, зорчигч тээвэрлэн, эсхүл хоосон нэвтрүүлэх тээврийн
хэрэгслийг гаалийн байгууллага бүртгэн, гаалийн хяналтад авч, гаалийн шалгалт хийнэ.
Шалгалтын явцад тээврийн хэрэгслийн нуувч болгон ашиглаж болзошгүй эд анги, зай
хөндийг шалгана. Шаардлагатай бол тээврийн хэрэгслийн эд ангийг задлуулж шалгана.
13.2.Хувь хүний нэр дээр илгээсэн болон зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд
хамаарахгүй барааны үнийн дүн 3.000.000 /гурван сая/ төгрөг болон түүнээс доош бол
“Барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” /Маягт №2/-аар, 3.000.001 төгрөг /гурван
сая/-өөс дээш бол гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны гаалийн мэдүүлгээр гаалийн
бүрдүүлэлт хийнэ.Гаалийн хилээр оруулах, нэр төрөл тус бүрээс нэг ширхэгээс илүүгүй
гэрийн тавилгад үнийн дүн харгалзахгүй “Барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” /Маягт
№2/-аар гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
13.3.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэхийг хязгаарласан бараа, мал, амьтан, ургамал,
тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, барилгын материал, бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, техник
хэрэгсэл, түүхий эд, боловсруулаагүй эсхүл дахин боловсруулах бараа, химийн болон
цацраг идэвхт бодис, ашигт малтмал, уул уурхайн бүтээгдэхүүн, түүх, соёлын дурсгалт
зүйлс, палеонтологийн болон археологийн олдвор, шинжлэх ухаан, техникийн ололт, газар
нутгийн дүрс, зураг зүйн бусад материал, судалгаа шинжилгээний материал, хүнсний
бүтээгдэхүүн зэрэг бараанд “Барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” /Маягт №2/-аар
гаалийн бүрдүүлэлт хийхгүй.
13.4.Энэ журмын 13.3-т заасан бараа, гаалийн нутаг дэвсгэрт болон хилийн
чанадад боловсруулалт хийх барааг хувь хүний нэр дээр гаалийн бүрдүүлэлт хийхгүй
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13.5.Бараа гаалийн хяналтад байх хугацаанд гэмтэж муудсан, чанарын шаардлага
хангахгүй болсон, мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээр эрүүл ахуй, эрүүл
мэнд, байгаль орчинд хор хөнөөлтэй байж болох нь тогтоогдсон тохиолдолд бараа устгах
горимыг хэрэгжүүлэх журмын дагуу устгана.
13.6.Гаалийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт, татварын тооцоо, гаалийн шалгалт
хийснээс үүдэн гарах хариуцлагыг тухайн ажлыг гүйцэтгэж системд баталгаажуулалт
хийсэн, зөвшөөрөл олгосон, гаалийн мэдүүлгийн холбогдох хүснэгтэд хувийн дугаар бүхий
тэмдэг дарж баталгаажуулсан гаалийн улсын байцаагч хүлээнэ.
13.7.Гаалийн бүрдүүлэлтийг баталгаажуулж байгаа хяналтын дардасыг өөрчлөх,
огноог засварлахыг хориглоно.
13.8.Энэ журмын 13.6-д заасныг зөрчсөн тохиолдолд гаалийн болон бусад хууль
тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
13.9.Гаалийн түр агуулах, баталгаат бүсэд хадгалах хугацаа дууссан барааг
Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн дагуу шийдвэрлэнэ.
13.10.Энэ журмаар зохицуулагдаагүй асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу
шийдвэрлэнэ.

----оОо--- 						

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/275 дугаар тушаалаар батлагдсан
журмын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР ТҮР ХУГАЦААГААР НЭВТРҮҮЛСЭН АВТОТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЛИЙН ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ
1.Жолоочийн овог нэр:

2.Паспорт дугаар:

3.Регистрийн дугаар:

4.Харьяалагдах улс:

5.Тээврийн хэрэгслийн дугаар: 6.Арлын дугаар

7.Тээврийн хэрэгслийн төрөл:

8.Марк, модель:

9.Гэрчилгээний дугаар:

10.Хилээр нэвтрэх зорилго:

11.Буцаж нэвтрэх огноо:

12.Буцаж нэвтрэх боомтын нэр:

13.Нотолгооны дугаар:
14.Хилээр орохыг зөвшөөрсөн гаалийн байгууллагын 15. Хилээр гарахыг зөвшөөрсөн эсхүл гаалийн
тэмдэг
бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн байгууллагын
тэмдэг

Мэдүүлсэн.................../............................/ Огноо: ...... он ..... сар..... өдөр

---оОо----
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар
сарын 04-ний өдөр

Дугаар А/276		

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.7 дахь хэсэг, 2681 дугаар зүйлийн
2681.1.1 дэх заалт, 2691 дүгээр зүйлийн 2691.1.1 дэх заалт, 2701 дугаар зүйлийн 2701.1.4 дэх
заалт, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1, 2711.1.2 дахь заалт, Мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны
12 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн баталгаат агуулахын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”ыг 1 дүгээр, “Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим
хэрэгжүүлэх журам”-ыг 2 дугаар, “Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын гаалийн
бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг 3 дугаар, “Гаалийн баталгаат барилгын
талбайн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг 4 дүгээр, “Татваргүй
барааны дэлгүүрийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг 5 дугаар
хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.
2.Энэ журмыг гаалийн харилцаанд оролцогчдод сурталчлан таниулах, биелэлтэд
хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн хэлтэс /С.Оюунцэцэг/, Гаалийн хяналт, шалгалтын газар
/П.Баттөр/-т үүрэг болгосугай.
3.Шинэчлэн батлагдсан гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодыг CAIS системийн
ангилалтын санд оруулахыг Мэдээллийн технологийн төв /Б.Ганзориг/-д даалгасугай.
4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Гааль, татварын ерөнхий
газрын даргын 2016 оны А/42 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны
өдрийн 4587 дугаарт бүртгэсэн.
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/276 дугаар тушаалын
1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХЫН ГОРИМ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн баталгаат агуулахын горим /цаашид “горим” гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд
Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг
мөрдөнө.
1.2.Горим сонгох, шаардагдах мэдээлэл бичиг баримтыг үндэслэн барааг горимд
байршуулах, горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
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1.3.Зөвшөөрөл авсан Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага Монгол
Улсын Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлөөс баталсан агуулахын стандартын
шаардлага хангасан байр, барилга байгууламж, задгай талбайд гаалийн баталгаат
агуулахын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна.
1.4.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах хуулийн
этгээд нь хүсэлт, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр
зүйлийн 11.1.1-11.1.4, Гаалийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлд заасан бичиг баримтыг
бүрдүүлнэ.
1.5.Гаалийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлд заасны дагуу гаргасан хүсэлтийг
гаалийн байгууллага хянахдаа дараах нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ:
1.5.1.тухайн нутаг дэвсгэрт гаалийн баталгаат агуулах байгаа эсэх;
1.5.2.үйл ажиллагаа явуулж байгаа агуулахын багтаамж, хүчин чадал,
зориулалт нь бараа эргэлтийн ачааллыг дааж байгаа эсэх;
1.5.3.хяналт тавих гаалийн байгууллагын хүний нөөц, үйл ажиллагааны
зардалд сөргөөр нөлөөлөх эсэх;
1.5.4.тухайн нутаг дэвсгэрт гаалийн баталгаат агуулах байгуулах хэрэгцээ
шаардлага байгаа эсэх;
1.5.5.тухайн аж ахуйн нэгж баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхэлж байсан
эсэх, Гаалийн тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 140.2-т заасан үндэслэлээр тусгай
зөвшөөрөл хүчингүй болсноос хойш 3 жилийн хугацаа өнгөрсөн эсэх.
1.6.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох,
түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын Мэргэжлийн
зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга
тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.7.Гаалийн удирдах төв байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 138 дугаар зүйлийн
138.1.1-д заасны дагуу гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
олгох тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга тушаал гаргаж, энэ журмын
хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий “Зөвшөөрөл” олгоно.
1.8.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа
сунгах, агуулахын зориулалт, агуулахын талбайн хэмжээ, байршил болон төрөл өөрчлөх,
агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлөө хүчингүй болгуулах
талаар өөрөө хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга
тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.9.Хяналт тавих гаалийн байгууллага нь гаалийн баталгаат агуулахын үйл
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, үйл ажиллагаанд нь
хяналт тавина.
1.10.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт
гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага “Өөрийн үнэлгээний хуудас” бөглөж, хяналт тавих
гаалийн байгууллагаар хянуулж, баталгаажуулалт хийлгэсэн байна.
1.11.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг
сунгуулах хүсэлт гаргахдаа энэ журмын 1.9-д заасан гэрээг дүгнүүлэн, “Өөрийн үнэлгээний
хуудас”-аас аль тохирохыг бөглөж, хяналт тавих гаалийн байгууллагаар хянуулж,
баталгаажуулалт хийлгэсэн байна.
1.12.Хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллага нь “Өөрийн үнэлгээний хуудас”ын дагуу тухайн баталгаат агуулахын үйл ажиллагааг хагас, бүтэн жилээр тус тус
“Хангалттай” эсхүл “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээгээр үнэлж, дараа сарын 05-ны өдрийн
дотор гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.
1.13.Гаалийн баталгаат агуулах эрхлэх зөвшөөрөл олгосон, зөвшөөрлийн хугацаа
сунгасан тухай гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаал батлагдсанаас хойш
ажлын 7 хоногт багтаан Засгийн газрын 2011 оны 199 дүгээр тогтоолын хавсралтын 9.1.7-д
заасан улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлнө.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1.Горимд Гаалийн тухай хуулийн 142 дугаар зүйлд заасан барааг байршуулна.
2.2.Горимд байршуулах монголын бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах
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бөгөөд гадаадын бараа нь Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосноос бусад
тарифын бус хязгаарлалтад хамаарахгүй.
2.3.Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Бүрдүүлэлт хийх
горимын код

Горимын утга
1
2
3
4

5
6
7
8

Хилийн чанадаас ирсэн гадаадын барааг
700
гаалийн баталгаат агуулахад оруулах
Гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа
монголын барааг гаалийн баталгаат агуулахад
701
оруулах
Хилийн чанадад бүрмөсөн гаргасан монголын
702
барааг гаалийн баталгаат агуулахад оруулах
Барааг гаалийн баталгаат бүсээс гаалийн баталгаат агуулахад
оруулах:
-гаалийн баталгаат агуулахаас
703
-гаалийн тусгай бүсээс

704

-татваргүй барааны дэлгүүрээс
Барааг чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат
агуулахад оруулах
Гаалийн бусад хяналтад байгаа барааг гаалийн
баталгаат агуулахад оруулах
Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний барааг
баталгаат агуулахад оруулах
Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газраас
гаалийн баталгаат агуулахад оруулах

705

2.4.Гаалийн
байршуулна.

бүрдүүлэлтийн

703-707

болон

706

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код
шаардахгүй
шаардахгүй
100, 101,110, 120,
131-134
700, 703
750-753,
758-765
740, 742, 743
770-771,
774-778

707

шаардахгүй

708

910, 911

709

720, 722-725

709

горимд

гадаадын

барааг

Гурав. Гаалийн бүрдүүлэлт

3.1.Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулахгүйгээр хилийн чанадаас болон
гаалийн баталгаат, чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат агуулахад оруулахад Гаалийн тухай
хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хялбарчилсан бүрдүүлэлт хийнэ.
3.2.Энэ горимын дагуу барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлэхдээ тээврийн бичиг
баримт, гадаад худалдааны гэрээ эсхүл үнийн нэхэмжлэхийг гаргаж өгнө.
3.3.Горимд байршуулах монголын бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд Гаалийн
тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3-т заасан бичиг баримтыг гаргаж өгнө.
3.4.Журмын 3.2, 3.3-т заасан мэдээлэл, бичиг баримт нь горимын шаардлага
хангахгүй бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.5.Мэдүүлэгч энэ журмын 3.4-т заасан бичиг баримтыг цахим шуудан, факс болон
гаалийн байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж
болно.
3.6.Гаалийн үнийг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд
заасны дагуу шалгаж тодорхойлно.
3.7.Горимын дагуу байршуулах барааны мэдээллийг хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч гаалийн автоматжуулсан системээр хүлээн авч, бичиг баримттай
тулган шалгаж, “Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, мэдээллийг гаалийн улсын ахлах
байцаагчид гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ. Хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийснээр гаалийн мэдүүлэг
хүчин төгөлдөр болно.
3.8.Мэдүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн мэдүүлгийг хэвлэж гаалийн
улсын байцаагч баримтад “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, гаалийн улсын
байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.
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Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь Гаалийн тухай хуулийн
145 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах нөхцөл8 шаардлагыг хангасан байна:
4.1.1.гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосон
тушаалд заасан байршил, нутаг дэвсгэр, талбайд төрөл зориулалтын дагуу үйл ажиллагаа
явуулах;
4.1.2.гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий
аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хяналт тавих гаалийн байгууллагатай гэрээ байгуулан
ажиллах;
4.1.3.гаалийн байгууллагаас томилогдсон гаалийн ажилтныг ажлын байр болон
ажиллах нөхцөлөөр хангах;
4.1.4.зөвшөөрөл бүхий даатгагчтай хариуцлагын даатгалын гэрээ байгуулсан
байх;
4.1.5.тухайн үйл ажиллагаанаас эрсдэл үүссэн тохиолдолд гаалийн болон
бусад татвар, хураамжийг төлж, барагдуулах санхүүгийн чадавхтай болохоо эрх бүхий
аудитаар баталгаажуулсан сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, дансны хуулгаар
нотолсон байх;
4.1.6.гаалийн баталгаат агуулах нь гаалийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдож,
барааны бүртгэлд GS1 системийг нэвтрүүлсэн байх;
4.1.7.тэгш өнцөгт хэлбэртэй 1.0х0.60 метрийн харьцаатай, цагаан дэвсгэртэй
самбар дээр хар хөх өнгөөр “Гаалийн баталгаат агуулах” гэсэн бичээстэй, зүүн дээд өнцөгт
Монгол Улсын гаалийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг бүхий олон нийтэд мэдэгдэхүйц таних
тэмдэг байрлуулсан байх;
4.1.8.барааг агуулахад байх хугацаанд гэмтсэн, муудсан, чанарын шаардлага
хангахгүй болсон бол уг бараанд мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлт гаргуулж,
гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх;
4.1.9.гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь зөвшөөрөлд
заасан байршил, төрөл, зориулалт, талбайн хэмжээг өөрчилж болох бөгөөд энэ
тохиолдолд шинэ талбайн хэмжээ, байрлал, барилга байгууламжийн зургийг холбогдох
бусад материалын хамт бүрдүүлж, гаалийн удирдах төв байгууллагад хүсэлт гаргаж
шийдвэрлүүлэх;
4.1.10.гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагааг задгай талбайд эрхлэх
бол газар эзэмших гэрчилгээ, эсхүл газар эзэмшигчтэй байгуулсан түрээсийн гэрээ, газар
өмчлөгчийн зөвшөөрөл авсан байх;
4.1.11.гаалийн баталгаат агуулахын барааны бүртгэлийг орсон, гарсан
бараагаар хөтөлж, барааны хөдөлгөөний мэдээг сар бүр гаргаж, дараа сарын 03-ны дотор
хяналт тавьдаг гаалийн байгууллагад өгөх;
4.1.12.барааг нэр төрлөөр нь ангилан байрлуулж, загвар бүхий шошго тавьж
хадгалах;
4.1.13.гаалийн байгууллагатай гаалийн нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбогдож,
гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэн, Гаалийн хяналт,
бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангаж ажиллах;
4.1.14.гаалийн баталгаат агуулахад бараа ороогүй, хадгалагдаж байгаа бараа
байхгүйгээр тасралтгүй 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаа хэтрээгүй байх;
4.1.15.гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн
нэгж, байгууллага нь хяналтын камерыг бараа бүхэлдээ харагдах, гаалийн хяналтын
шаардлага хангахуйц тоо хэмжээгээр тохирох газарт байрлуулна. Камерын бичлэгийг
гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах шаардлага хангахуйц түвшинд хийж, хяналтын
нийтлэг журамд заасан хугацаанд хадгалж, гаалийн байгууллагаас шаардсан хугацаанд
гаргаж өгөх;
4.1.16.хяналт тавьж ажиллах гаалийн байгууллагаас ирүүлсэн “Өөрийн
үнэлгээний хуудас” нь 90 буюу түүнээс дээш хувиар “Хангалттай” үнэлэгдсэн байх.
4.2.Гаалийн байгууллага агуулахад хадгалах барааны онцлог байдлыг харгалзан
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тусгай нөхцөл шаардлага тавьж болно.
4.3.Агуулахад жижиглэнгийн худалдаа хийхгүй.
4.4.Гаалийн байгууллага нь гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэгчтэй
байгуулсан гэрээний үндсэн дээр барьцааны болон улсын орлогын барааг гаалийн
баталгаат агуулахад хадгалуулж болно.
4.5.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа
дуусахаас 30 хоногийн өмнө хугацаа сунгуулах хүсэлт гаргана.
4.6.Агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч барааг энэ горимд
байршуулах хугацаа дуусахаас 14 хоногийн өмнө мэдүүлэгч, эсхүл холбогдох этгээдэд
бичгээр мэдэгдэнэ.
4.7.Барааг горимд байршуулах хугацаа дуусахаас 7 хоногийн өмнө хугацаа
сунгуулах хүсэлтийг гаалийн удирдах төв байгууллагын холбогдох нэгжид мэдүүлэгч эсхүл
холбогдох этгээд бичгээр гаргана.
4.8.Энэ горимд байршуулсан барааг хоёр буюу түүнээс дээш гаалийн баталгаат
бүс, чөлөөт бүс дамжуулан байршуулсан бол гаалийн баталгаат агуулахад байршуулах
нийт хугацаа нь Гаалийн тухай хуулийн 147 дугаар зүйлийн 147.1-д заасан хугацаанаас
хэтрэхгүй байна.
4.9.Гаалийн баталгаат агуулахаас бараа гаргахад бараа өмчлөх эрхийг шилжүүлж
гаалийн бүрдүүлэлт хийж болно.
Тав. Гаалийн баталгаат агуулахын үйл
ажиллагааг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох
5.1.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч нь
агуулахад тавигдах горимын шаардлагыг зөрчсөн дараах тохиолдолд үйл ажиллагааг
Гаалийн тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 140.1-д заасны дагуу 3 сар хүртэл хугацаагаар
түдгэлзүүлж болно:
5.1.1.энэ журмын 4.1.1 дэх заалт, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.3 дахь
хэсгийг зөрчсөн;
5.1.2.энэ журмын 1.12 дахь заалтад заасан үнэлгээний хуудсаар хангалтгүй
үнэлэгдсэн тохиолдолд шаардлага хангуулах зорилгоор хяналт тавьж буй гаалийн
байгууллагаас өгсөн үүргийг хугацаанд нь биелүүлээгүй;
5.1.3.бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй
нэвтрүүлсэн.
5.2.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн
шалтгаан, зөрчлийг арилгаж шаардлагыг заасан хугацаанд биелүүлсэн тохиолдолд
зөвшөөрлийг сэргээх асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллага шийдвэрлэнэ.
5.3.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг дараах
тохиолдолд хүчингүй болгоно:
5.3.1.зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;
5.3.2.зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд татан буугдсан;
5.3.3.зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан
шаардлагыг биелүүлээгүй;
5.3.4.зөвшөөрөл эзэмшигч нь гаалийн тухай хууль тогтоомжийг 2 буюу түүнээс
дээш удаа зөрчсөн.
5.4.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа
дууссан бөгөөд энэ журмын 4.5-д заасны дагуу хүсэлт гаргаагүй, гаалийн баталгаат
агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулах
хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга тушаал гаргаж,
зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.
5.5.Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг энэ журмын
5.1, 5.3, 5.4-т заасны дагуу түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тохиолдолд тухайн
гаалийн баталгаат агуулахад байршиж буй барааг Гаалийн тухай хуулийн 44 дүгээр
зүйлийн 44.1, 44.2-т заасан хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлтийн өөр горимд шилжүүлнэ.
5.6.Энэ журмын 5.5-д заасан хугацаанд барааг гаалийн бүрдүүлэлтийн өөр горимд
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байршуулаагүй тохиолдолд Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн 298.1-д заасны
дагуу шийдвэрлэнэ.
Зургаа. Гаалийн болон бусад татвар
6.1.Гаалийн баталгаат агуулахад байршуулах болон тэндээс гаргах барааны
татвартай холбогдох асуудлыг Гаалийн тухай хуулийн 137 дугаар зүйлийн 137.2-137.5,
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.1-д заасны дагуу
шийдвэрлэнэ.
6.2.Агуулахын горимд байршуулсан бараанд дараах тохиолдолд холбогдох гаалийн
болон бусад татвар ногдуулж, хураан авч, улсын төсөвт төвлөрүүлнэ:
6.2.1.давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад шалтгаанаар гаалийн баталгаат
агуулахаас алдагдсан, устгагдсан;
6.2.2.энэ журмын 6.2.1-д зааснаас өөр бусад хэлбэрээр гаалийн байгууллагын
зөвшөөрөлгүй захиран зарцуулсан.
6.3.Энэ журмын 6.2-т заасан тохиолдолд импортын татварыг Монгол банкны
ханшийг үндэслэн, хүчин төгөлдөр мөрдөж буй ердийн тарифаар ногдуулан, хураан авч
улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
Долоо. Бусад
7.1.Гаалийн баталгаат агуулахад байршуулах хугацаа хэтэрсэн барааг Гаалийн
тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн 298.1-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

----оОо----

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/276 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар
батлагдсан журмын хавсралт

ЗӨВШӨӨРӨЛ
ДУГААР ...

/Хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, оршин буй хаяг/

/Гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төрөл/

/Зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа/

/Гаалийн баталгаат бүсэд эрхлэх үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл шаардлага, код/

/Зөвшөөрлийг олгосон тушаалын дугаар,он, сар, өдөр/
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/ гарын үсэг, тамга/

Зөвшөөрлийн ар талд хийх өөрчлөлт:
Зөвшөөрөлд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:
№

Нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга, сунгалт

1.
2.
3.

огноо

Бүртгэсэн
Гарын үсэг,
тамга

----оОо---Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/276 дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын горим /цаашид “горим” гэх/-ыг
хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ
болон энэ журмыг мөрдөнө.
1.2.Горим сонгох, шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримтыг үндэслэн барааг горимд
байршуулах, горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт дараах үйл ажиллагаа явуулна.
1.3.1.бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх;
1.3.2.материал, түүхий эдийг боловсруулах;
1.3.3.засвар үйлчилгээ хийх;
1.3.4.барааны дээж, сорьц, загвар авах;
1.3.5.гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад үйл ажиллагаа.
1.4.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг Монгол Улсад бүртгэлтэй
аж ахуйн нэгж, байгууллага холбогдох зөвшөөрлийн дагуу эрхлэн явуулна.
1.5.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах
хуулийн этгээд нь хүсэлт, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн
11 дүгээр зүйлийн 11.1.1-11.1.4, Гаалийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлд заасан бичиг
баримтыг бүрдүүлнэ.
1.6.Гаалийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлд заасны дагуу гаргасан хүсэлтийг
гаалийн байгууллага хянахдаа дараах нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ:
1.6.1.Монгол Улсын Засгийн газраас батлагддаг тэргүүлэх ач холбогдол бүхий
салбарын жагсаалтад хамрагдсан эсэх;
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1.6.2.хяналт тавих гаалийн байгууллагын хүний нөөц, үйл ажиллагааны
зардалд сөргөөр нөлөөлөх эсэх;
1.6.3.тухайн аж ахуйн нэгж баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхэлж байсан
эсэх, Гаалийн тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 140.2-т заасан үндэслэлээр зөвшөөрөл
хүчингүй болсноос хойш 3 жилийн хугацаа өнгөрсөн эсэх;
1.7.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох,
түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын Мэргэжлийн
зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга
тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.8.Гаалийн удирдах төв байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 138 дугаар зүйлийн
138.1.2-т заасны дагуу гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрөл олгох тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга тушаал гаргаж, энэ
журмын хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий “Зөвшөөрөл” олгоно.
1.9. Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
хугацаа сунгах, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлөө хүчингүй
болгуулах талаар талаар өөрөө хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн удирдах төв
байгууллагын дарга тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.10.Гаалийн хяналт тавих гаалийн байгууллага нь гаалийн баталгаат үйлдвэрийн
газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, үйл
ажиллагаанд нь хяналт тавина.
1.11.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах
хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага “Өөрийн үнэлгээний хуудас”-ыг бөглөж, хяналт
тавих гаалийн байгууллагаар хянуулж, баталгаажуулалт хийлгэсэн байна.
1.12.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргахдаа энэ журмын 1.10-т заасан гэрээг дүгнүүлэн,
“Өөрийн үнэлгээний хуудас”-ыг бөглөж, хяналт тавьдаг гаалийн байгууллагаар хянуулж,
баталгаажуулалт хийлгэсэн байна.
1.13.Хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллага нь гаалийн баталгаат үйлдвэрийн
газрын үйл ажиллагааг дүгнэхдээ “Хангалттай” эсхүл “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээгээр
үнэлэх бөгөөд “Хангалтгүй” үнэлэгдсэн тохиолдолд гүйцэтгэл сайжруулж, шаардлага
хангуулах зорилгоор тодорхой хугацаатай үүрэг өгч биелэлтэд хяналт тавина.
1.14.Хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллага нь “Өөрийн үнэлгээний хуудас”ын дагуу тухайн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг хагас, бүтэн жилээр тус
тус “Хангалттай” эсхүл “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээгээр үнэлж, дараа сарын 05-ны өдрийн
дотор гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.
1.15.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
олгосон, зөвшөөрлийн хугацаа сунгасан тухай гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын
тушаал батлагдсанаас хойш ажлын 7 хоногт багтаан Засгийн газрын 2011 оны 199 дүгээр
тогтоолын хавсралтын 9.1.7-д заасан улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлнө.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1.Горимд үйлдвэрлэл явуулахад шаардагдах үндсэн болон туслах материалыг
байршуулна.
2.2.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэл явуулахад шаардагдах
техник, тоног төхөөрөмжийг энэ горимд байршуулахгүй бөгөөд мэдүүлэгчийн сонгосон
бусад горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
2.3.Горимд байршуулах монголын бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах
бөгөөд гадаадын бараа нь Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосноос бусад
тарифын бус хязгаарлалтад хамаарахгүй.
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2.4.Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:

Горимын утга
1
2
3

4

Бүрдүүлэлт
хийх горимын
код

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код

710

шаардахгүй

711

шаардахгүй

Хилийн чанадаас ирсэн гадаадын барааг
гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт
оруулах
Гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд
байгаа монголын барааг гаалийн баталгаат
үйлдвэрийн газарт оруулах
Барааг гаалийн баталгаат бүсээс гаалийн
үйлдвэрийн газарт оруулах:

баталгаат

- гаалийн баталгаат агуулахаас

712

-гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газраас

713

-гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газраас
-гаалийн тусгай бүсээс

716

Барааг чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат
үйлдвэрийн газарт оруулах

714
715

700, 703, 704, 706,
707, 709
710, 712, 714, 715
720- 725
750-753,
758-765
770, 771,
774-778

2.5.Баталгаат үйлдвэрийн газрууд нь нэг эзэмшигчтэй бөгөөд гаалийн баталгаат
үйлдвэрийн газарт оруулсан, эсхүл тэнд үйлдвэрлэсэн барааг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн
өөр гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт оруулахад Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 713
кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
Гурав. Гаалийн бүрдүүлэлт
3.1.Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулахгүйгээр хилийн чанадаас болон
гаалийн баталгаат, чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт оруулахад
Гаалийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хялбарчилсан
бүрдүүлэлт хийнэ.
3.2.Энэ горимд байршуулах барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлэхдээ Гаалийн
тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3-т заасан бичиг баримтаас гадна дараах бичиг
баримтыг гаргаж өгнө:
3.2.1.үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн нь зах зээлд өрсөлдөх чадвартай болохыг
нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт;
3.2.2.технологийн бичиг баримт, түүнчлэн загвар, бараа тус бүрийн орц,
материалын тооцоо;
3.2.3.шаардлагатай бусад бичиг баримт;
3.3.Журмын 3.2 дахь хэсэгт заасан мэдээлэл, бичиг баримт нь горимын шаардлага
хангаагүй бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.4.Мэдүүлэгч энэ журмын 3.3 дахь хэсэгт заасан бичиг баримтыг цахим
шуудан, факс болон гаалийн байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн
байгууллагад ирүүлж болно.
3.5.Мэдүүлэгч нь барааг үйлдвэрийн газарт боловсруулахтай холбогдсон
мэдээллээр гаалийн байгууллагыг хангана. Тухайлбал: боловсруулах барааны нэр,
материалын орцын тооцоо, хаягдал болон үлдэгдэл барааны хэмжээ, боловсруулалтын үр
дүнд бий болох бүтээгдэхүүний загвар дээж, фото зураг, бүдүүвч зураг, худалдааны болон
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техникийн бичиг баримт, шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, өөр
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бол тухайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл, схем, фото зураг гэх мэт.
3.6.Гадаад худалдааны гэрээнд барааг боловсруулах арга, үе шат, хугацаа,
боловсруулалтын үйл ажиллагааны тухай нарийвчлан заасан байна.
3.7.Гадаадын барааг монголын бараатай нийлүүлж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
монголын барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах бол материалын орцын норм
хэмжээг тогтоосон байна.
3.8.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч боловсруулалтанд
ашиглагдсан барааны тооцоог аж ахуйн нэгж, байгууллагатай нийлж, гаалийн бүрдүүлэлт
хийхээс өмнө баталгаажуулсан байна.
3.9.Баталгаажуулсан материалын тооцоог үндэслэн зохих горимын дагуу гаалийн
бүрдүүлэлт хийнэ.
3.10.Гаалийн үнийг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд
заасны дагуу нягтлан шалгана.
3.11.Горимын дагуу байршуулах барааны мэдээллийг хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч гаалийн автоматжуулсан системээр хүлээн авч, бичиг баримттай
тулган шалгаж, “Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, мэдээллийг гаалийн улсын ахлах
байцаагчид гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ. Хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийсэнээр гаалийн
мэдүүлэг хүчин төгөлдөр болно.
3.12.Мэдүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн мэдүүлгийг хэвлэж гаалийн
улсын байцаагч баримтад “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, гаалийн улсын
байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.
3.13.Үйлдвэрийн газарт боловсруулах барааны боловсруулалтын явцад гарсан
хаягдал, үлдэгдэл бараанд мэдүүлэгчийн сонгосон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын дагуу
гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт бараа оруулах, гаргах, боловсруулалт
хийх явц, үйл ажиллагаа гаалийн хяналтад байна.
4.2.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь Гаалийн тухай
хуулийн 152 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:
4.2.1.гаалийн байгууллагаас томилогдсон ажилтныг ажлын байр болон ажиллах
нөхцөлөөр хангах;
4.2.2.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын орох, гарах хаалга, барилга
байгууламж, обьектыг дохиоллын найдвартай систем, байнгын гэрэлтүүлгээр тоноглож,
телехяналтын систем бүхий харуул хамгаалалттай байх;
4.2.3.зөвшөөрөл бүхий даатгагчтай хариуцлагын даатгалын гэрээ байгуулсан
байх;
4.2.4.тухайн үйл ажиллагаанаас эрсдэл үүссэн тохиолдолд гаалийн болон
бусад татвар, хураамжийг төлж, барагдуулах санхүүгийн чадавхитай болохоо эрх бүхий
аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, дансны
хуулгаар нотолсон байх;
4.2.5.тэгш өнцөгт хэлбэртэй 1.0х0.60 метрийн харьцаатай, цагаан дэвсгэртэй
самбар дээр хар хөх өнгөөр “Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газар” гэсэн бичээстэй,
зүүн дээд өнцөгт Монгол Улсын гаалийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг бүхий олон нийтэд
мэдэгдэхүйц таних тэмдэг байрлуулсан байх;
4.2.6.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газар нь гаалийн нэгдсэн сүлжээнд
холбогдож, барааны бүртгэлд GS1 системийг нэвтрүүлсэн байх;
4.2.7.барааг үйлдвэрийн газарт байх хугацаанд гэмтсэн, муудсан, чанарын
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шаардлага хангахгүй болсон бол уг бараанд мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлт
гаргуулж, гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийх;
4.2.8.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж
ахуйн нэгж, байгууллага нь хяналтын камерыг бараа, ажил, үйлчилгээ бүхэлдээ харагдах,
гаалийн хяналтын шаардлага хангахуйц тоо хэмжээгээр тохирох газарт байрлуулна.
Камерын бичлэгийг гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах шаардлага хангахуйц түвшинд
хийж, хяналтын нийтлэг журамд заасан хугацаанд хадгалж, гаалийн байгууллагаас
шаардсан хугацаанд гаргаж өгөх;
4.2.9.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын барааны орц нормын тооцоог
гаргаж мэдээг сар бүр гаргаж, дараа сарын 03-ны дотор хяналт тавьдаг гаалийн
байгууллагад гаргах өгөх;
4.2.10.гаалийн байгууллага бүтээгдэхүүний орц, норм хэмжээг хянаж тогтоох,
шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын туслалцаа авах;
4.2.11.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт бараа ороогүй, үйлдвэрлэл
явуулахгүйгээр тасралтгүй 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаа хэтрээгүй байх;
4.2.12.хяналт тавьж ажиллах гаалийн байгууллагаас ирүүлсэн “Өөрийн
үнэлгээний хуудас” нь 90 буюу түүнээс дээш хувиар “Хангалттай” үнэлэгдсэн байх;
4.2.13.тухайн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл
учруулах тохиолдолд үйл ажиллагааныхаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зогсоох болон
байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.
4.3.Гаалийн байгууллага үйлдвэрийн газрын болон үйлдвэрлэл явуулж байгаа
бараа бүтээгдэхүүний онцлог байдлыг харгалзан тусгай нөхцөл шаардлага тавьж болно.
4.4.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө хугацаа сунгуулах хүсэлтийг гаргана.
4.5. Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
эзэмшигч барааг энэ горимд байршуулах хугацаа дуусахаас 14 хоногийн өмнө хугацаа
сунгуулах хүсэлтийг гаалийн удирдах төв байгуулагын холбогдох нэгжид бичгээр гаргана.
Тав. Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл
ажиллагааг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох
5.1.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
эзэмшигч нь үйлдвэрийн газарт тавигдах горимын шаардлагыг зөрчсөн дараах тохиолдолд
үйл ажиллагааг Гаалийн тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 140.1-д заасны дагуу 3 сар
хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж болно:
5.1.1.энэ журмын 4.1, 4.2.2, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11 дэх хэсгийг зөрчсөн;
5.1.2.энэ журмын 1.12 дахь заалтад заасан үнэлгээний хуудсаар хангалтгүй
үнэлэгдсэнтэй холбогдуулж, шаардлага хангуулах зорилгоор хяналт тавьж буй гаалийн
байгууллагаас өгсөн үүргийг хугацаанд нь биелүүлээгүй;
5.1.3.бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй
нэвтрүүлсэн.
5.2.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг
түдгэлзүүлсэн шалтгаан, зөрчлийг арилгаж, шаардлагыг заасан хугацаанд биелүүлсэн
тохиолдолд зөвшөөрлийг сэргээх асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллага шийдвэрлэнэ;
5.3.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг
дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно:
		 5.3.1.зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;
		 5.3.2.зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд татан буугдсан;
		 5.3.3.зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар
тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй;
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5.3.4.зөвшөөрөл эзэмшигч нь гаалийн тухай хууль, тогтоомжийг 2 буюу
түүнээс дээш удаа зөрчсөн.
5.4.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
хугацаа дууссан бөгөөд энэ журмын 4.4-т заасны дагуу хүсэлт гаргаагүй, гаалийн
баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийг
хүчингүй болгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга
тушаал гаргаж, зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.
5.5.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг энэ
журмын 5.1, 5.3, 5.4-т заасны дагуу түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тохиолдолд
тухайн гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт байршиж буй барааг Гаалийн тухай хуулийн
44 дүгээр зүйлийн 44.1, 44.2-т заасан хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлтийн өөр горимд
шилжүүлнэ.
5.6.Энэ журмын 5.5-д заасан хугацаанд барааг гаалийн бүрдүүлэлтийн өөр горимд
байршуулаагүй тохиолдолд Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн 298.1-д заасны
дагуу шийдвэрлэнэ.
Зургаа. Гаалийн болон бусад татвар
6.1.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт байршуулах болон тэндээс гаргах
барааны татвартай холбогдох асуудлыг Гаалийн тухай хуулийн 137 дугаар зүйлийн 137.2137.5, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.1-д заасны
дагуу шийдвэрлэнэ.
6.2.Үйлдвэрийн газрын горимд байршуулсан бараанд дараах тохиолдолд холбогдох
гаалийн болон бусад татвар ногдуулан хураан авч, улсын төсөвт төвлөрүүлнэ:
6.2.1.давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад шалтгаанаар гаалийн баталгаат
үйлдвэрийн газраас алдагдсан, устгагдсан;
6.2.2.энэ журмын 6.2.1-д зааснаас өөр бусад хэлбэрээр гаалийн байгууллагын
зөвшөөрөлгүй захиран зарцуулсан;
6.3.Энэ журмын 6.2-т заасан тохиолдолд импортын татварыг Монгол банкны
ханшийг үндэслэн, хүчин төгөлдөр мөрдөж буй ердийн тарифаар ногдуулан, хураан авч
улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
Долоо. Бусад
7.1.Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт байршуулах хугацаа хэтэрсэн барааг
Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн 298.1-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
----оОо----
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/276 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар
батлагдсан журмын хавсралт

ЗӨВШӨӨРӨЛ
ДУГААР ...
/Хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, оршин буй хаяг /
/Гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төрөл/
/Зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа/
/Гаалийн баталгаат бүсэд эрхлэх үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл шаардлага, код/
/Зөвшөөрлийг олгосон тушаалын дугаар, он, сар, өдөр/
/гарын үсэг, тамга/

Зөвшөөрлийн ар талд хийх өөрчлөлт:
Зөвшөөрөлд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:
№

Нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга, сунгалт

1.
2.
3.

----оОо----
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огноо

Бүртгэсэн
Гарын үсэг,
тамга
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/276 дугаар тушаалын
3 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН
ГАЗРЫН ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын горим /цаашид “горим” гэх/-ыг
хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын гаалийн тухай хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын
гэрээ болон энэ журмыг мөрдөнө.
1.2.Горим сонгох, шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримтыг үндэслэн барааг горимд
байршуулах, горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт дараах үйл ажиллагаа явуулна:
1.3.1.үзэсгэлэн гаргах;
1.3.2.туршилт хийх;
1.3.3.үйлчилгээ үзүүлэх;
1.3.4.барааны дээж, сорьц, загвар авах;
1.3.5.гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад үйл ажиллагаа.
1.4.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
авах хуулийн этгээд хүсэлт, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай
хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1-11.1.4, Гаалийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлд заасан
бичиг баримт, гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт байрших бараа тэргүүний техник
технологи болохыг тухайн салбар хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас
тодорхойлсон албан бичгийг бүрдүүлсэн байна.
1.5.Гаалийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлд заасны дагуу гаргасан хүсэлтийг
гаалийн байгууллага хянахдаа дараах нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ:
1.5.1.тухайн нутаг дэвсгэрт гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар байгаа эсэх;
1.5.2.үйл ажиллагаа явуулж байгаа үзэсгэлэнгийн газрын багтаамж, хүчин
чадал, зориулалт нь бараа эргэлтийн ачааллыг дааж байгаа эсэх;
1.5.3.хяналт тавих гаалийн байгууллагын хүний нөөц, үйл ажиллагааны зардалд
сөргөөр нөлөөлөх эсэх.
1.5.4.тухайн аж ахуйн нэгж баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхэлж байсан
эсэх, Гаалийн тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 140.2-т заасан үндэслэлээр тусгай
зөвшөөрөл хүчингүй болсноос хойш 3 жилийн хугацаа өнгөрсөн эсэх.
1.6.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын
Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн гаалийн удирдах төв
байгууллагын дарга тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.7.Гаалийн удирдах төв байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 138.1.3-т заасан
гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох
тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга тушаал гаргаж, энэ журмын
хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий “Зөвшөөрөл” олгоно.
1.8.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
хугацаа сунгах, зориулалт, талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх, гаалийн баталгаат
үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлөө хүчингүй
болгуулах талаар өөрөө хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын
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дарга тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.9.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
хугацаа сунгах, агуулахын зориулалт, агуулахын талбайн хэмжээ, байршил болон төрөл
өөрчлөх асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.10.Хяналт тавих гаалийн байгууллага нь гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн
газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, үйл
ажиллагаанд нь хяналт тавина.
1.11.Үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан
аж ахуйн нэгж, байгууллага “Өөрийн үнэлгээний хуудас”-ыг бөглөж, хяналт тавих гаалийн
байгууллагаар хянуулж, баталгаажуулалт хийлгэсэн байна.
1.12.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргахдаа энэ журмын 1.10-т заасан гэрээг дүгнүүлэн,
“Өөрийн үнэлгээний хуудас”-ыг бөглөж, хяналт тавьдаг гаалийн байгууллагаар хянуулж,
баталгаажуулалт хийлгэсэн байна.
1.13.Хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллага нь “Өөрийн үнэлгээний хуудас”-ын
дагуу тухайн гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагааг хагас, бүтэн жилээр
тус тус “Хангалттай” эсхүл “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээгээр үнэлж, дараа сарын 05-ны
өдрийн дотор гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.
1.14.Энэ журмын 1.12 дахь хэсэгт заасан үнэлгээгээр “Хангалтгүй” үнэлэгдсэн
тохиолдолд хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллагаас гүйцэтгэл сайжруулж, шаардлага
хангуулах зорилгоор тодорхой хугацаатай үүрэг өгч биелэлтэд хяналт тавьж ажиллана.
1.15.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар эрхлэх зөвшөөрөл олгосон,
зөвшөөрлийн хугацаа сунгасан тухай гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаал
батлагдсанаас хойш ажлын 7 хоногт багтаан Засгийн газрын 2011 оны 199 дүгээр
тогтоолын хавсралтын 9.1.7-д заасан улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлнө.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1.Үзэсгэлэнд тавигдах техник, тоног төхөөрөмж, бараа материалыг энэ горимд
байршуулна.
2.2.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар байгуулахад шаардагдах техник, тоног
төхөөрөмж, бусад барааг энэ горимд байршуулахгүй бөгөөд мэдүүлэгчийн сонгосон бусад
горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
2.3.Горимд байршуулах монголын бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах
бөгөөд гадаадын бараа нь Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосноос бусад
тарифын бус хязгаарлалтад хамаарахгүй.
2.4.Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Горимын утга
1
2
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Хилийн чанадаас ирсэн гадаадын барааг гаалийн
баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт оруулах
Гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа монголын
барааг гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт оруулах

Бүрдүүлэлт
хийх горимын
код

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код

720

шаардахгүй

721

шаардахгүй
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Барааг гаалийн баталгаат бүсээс гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт оруулах:
- баталгаат үзэсгэлэнгийн газраас
- гаалийн тусгай бүсээс

4
5

722
723

Барааг чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн
газарт оруулах
Гаалийн баталгаат агуулахаас гаалийн баталгаат
үзэсгэлэнгийн газарт оруулах

724
725

720, 723-725
750-753,
758-765
770, 771,
774-778
700, 703, 704,
706, 707, 709

2.5.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрууд нь нэг эзэмшигчтэй байх тохиолдолд
гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 722 кодоор бүрдүүлэлт хийнэ.
2.6.Гаалийн бүрдүүлэлтийн 722-725 горимд гадаадын барааг байршуулна.
Гурав. Гаалийн бүрдүүлэлт
3.1.Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулахгүйгээр хилийн чанадаас болон
гаалийн баталгаат, чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт оруулахад
Гаалийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хялбарчилсан
бүрдүүлэлт хийнэ.
3.2.Гадаадын барааг хилийн чанадаас, гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүсээс
энэ горимын дагуу гаалийн байгууллагад мэдүүлэхдээ тээврийн бичиг баримт, гадаад
худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэхийг гаргаж өгнө.
3.3.Горимд байршуулах монголын бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд Гаалийн
тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3-т заасан бичиг баримтыг гаргаж өгнө.
3.4.Журмын 3.2, 3.3-т заасан мэдээлэл, бичиг баримт нь горимын шаардлага
хангаагүй бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.5.Мэдүүлэгч 3.4-т заасан бичиг баримтыг цахим шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.6.Гаалийн үнийг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд
заасны дагуу нягтлан шалгана.
3.7.Горимын дагуу байршуулах барааны мэдээллийг хяналт шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч гаалийн автоматжуулсан системээр хүлээн авч, бичиг баримттай
тулган шалгаж, “Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, мэдээллийг гаалийн улсын ахлах
байцаагчид гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ. Хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийсэнээр гаалийн
мэдүүлэг хүчин төгөлдөр болно.
3.8.Мэдүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн мэдүүлгийг хэвлэж гаалийн
улсын байцаагч баримтад “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, гаалийн улсын
байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь Гаалийн тухай
хуулийн 159 дүгээр зүйлд зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:
4.1.1.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар эрхлэх зөвшөөрөл олгосон
тушаалд заасан байршил, нутаг дэвсгэр, талбайд зориулалтын дагуу үйл ажиллагаа
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явуулах;

4.1.2.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хяналт тавих гаалийн байгууллага гэрээ байгуулан
ажиллах;
4.1.3.гаалийн байгууллагаас томилогдсон ажилтныг ажлын байр болон ажиллах
нөхцлөөр хангах;
4.1.4.зөвшөөрөл бүхий даатгагчтай хариуцлагын даатгалын гэрээ байгуулсан
байх;
4.1.5.тухайн үйл ажиллагаанаас эрсдэл үүссэн тохиолдолд гаалийн болон
бусад татвар, хураамжийг төлж, барагдуулах санхүүгийн чадавхитай болохоо эрх бүхий
аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, дансны
хуулгаар нотолсон байх;
4.1.6.тэгш өнцөгт хэлбэртэй 1.0х0.60 метрийн харьцаатай, цагаан дэвсгэртэй
самбар дээр хар хөх өнгөөр “Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар” гэсэн бичээстэй,
зүүн дээд өнцөгт Монгол Улсын гаалийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг бүхий олон нийтэд
мэдэгдэхүйц таних тэмдэг байрлуулсан байх;
4.1.7.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар нь гаалийн нэгдсэн сүлжээнд
холбогдож, барааны бүртгэлд GS1 системийг нэвтрүүлсэн байх;
4.1.8.барааг үзэсгэлэнгийн газарт байх хугацаанд гэмтсэн, чанарын шаардлага
хангахгүй болсон бол уг бараанд мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлт гаргуулж,
гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх;
4.1.9.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрөлд заасан байршил, зориулалт, талбайн хэмжээг өөрчилж болох бөгөөд энэ
тохиолдолд шинэ талбайн хэмжээ, байрлал, барилга байгууламжийн зургийг холбогдох
бусад материалын хамт бүрдүүлэн, гаалийн удирдах төв байгууллагад хүсэлт гаргаж
шийдвэрлүүлэх;
4.1.10.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын барааны бүртгэлийг орсон,
гарсан бараагаар хөтөлж, барааны хөдөлгөөний мэдээг сар бүр гаргаж, дараа сарын 03ны дотор хяналт тавьдаг гаалийн байгууллагад өгөх;
4.1.11.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт байршуулах бараа нь ашиглаж
хэрэглээгүй шинэ бараа байх бөгөөд тоо, шинж чанар болон бусад үзүүлэлтээс хамааран
тэргүүний техник технологийг судлах, захиалах нөхцөл бүрүүлэх зорилгоор загвар дээж
тус бүрээс 1 ширхэгийг тодорхой хугацаанд байршуулах;
4.1.12.барааг загвар, зориулалтаар нь ангилан, шошго тавьж байрлуулах;
4.1.13.гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд шинэ техник, технологи нэвтрүүлж,
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангаж ажиллах;
4.1.14.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт бараа ороогүй, хадгалагдаж
байгаа бараа байхгүй, үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа явагдаагүй хугацаа нь 6 сар
буюу түүнээс дээш хугацаагаар хэтрээгүй байх;
4.1.15.хяналт тавьж ажиллах гаалийн байгууллагаас ирүүлсэн “Өөрийн
үнэлгээний хуудас” нь 90 буюу түүнээс дээш оноогоор “хангалттай” үнэлэгдсэн байх;
4.1.16.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж
ахуйн нэгж, байгууллага нь хяналтын камерыг бараа, ажил, үйлчилгээ бүхэлдээ харагдах,
гаалийн хяналтын шаардлага хангахуйц тоо хэмжээгээр тохирох газарт байрлуулна.
Камерын бичлэгийг гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах шаардлага хангахуйц түвшинд
хийж, хяналтын нийтлэг журамд заасан хугацаанд хадгалж, гаалийн байгууллагаас
шаардсан хугацаанд гаргаж өгөх.
4.2.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт байршуулах барааны онцлог байдлыг
харгалзан шаардлагатай бол тусгай нөхцөл шаардлага тавьж болно.
4.3.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
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хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө хугацаа сунгуулах хүсэлтийг гаалийн удирдах төв
байгууллагад гаргана.
4.4.Энэ горимд байршуулсан барааг хоёр буюу түүнээс дээш гаалийн баталгаат
бүс, чөлөөт бүс дамжуулан байршуулсан бол гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт
байршуулах нийт хугацаа нь Гаалийн тухай хуулийн 161 дүгээр зүйлийн 161.1-д заасан
хугацаанаас хэтрэхгүй байна.
4.5.Барааг горимд байршуулах хугацаа дуусахаас 7 хоногийн өмнө гаалийн удирдах
төв байгууллагын холбогдох нэгжид хугацаа сунгуулах хүсэлтийг бичгээр гаргана.
Тав. Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын
үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох
5.1.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
эзэмшигч нь үзэсгэлэнгийн газарт тавигдах горимын шаардлагыг зөрчсөн дараах
тохиолдолд үйл ажиллагааг Гаалийн тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 140.1-д заасны
дагуу 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж болно:
5.1.1.энэ журмын 4.1.1 дэх заалт, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.14, 4.1.16, 4.4 дахь хэсгийг
зөрчсөн;
5.1.2.энэ журмын 1.12 дахь заалтад заасан үнэлгээний хуудсаар хангалтгүй
үнэлэгдсэнтэй холбогдуулж, шаардлага хангуулах зорилгоор хяналт тавьж буй гаалийн
байгууллагаас өгсөн үүргийг хугацаанд нь биелүүлээгүй;
5.1.3.бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй
нэвтрүүлсэн.
5.2.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг
түдгэлзүүлсэн шалтгаан, зөрчлийг арилгаж шаардлагыг заасан хугацаанд биелүүлсэн
тохиолдолд зөвшөөрлийг сэргээх асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллага шийдвэрлэнэ.
5.3.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг
дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно;
		 5.3.1.зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;
		 5.3.2.зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд татан буугдсан;
		 5.3.3.зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг засаагүй;
5.3.4.зөвшөөрөл эзэмшигч нь гаалийн тухай хууль тогтоомжийг 2 буюу
түүнээс дээш удаа зөрчсөн.
5.4.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
хугацаа дууссан бөгөөд энэ журмын 4.3-т заасны дагуу хүсэлт гаргаагүй, гаалийн
баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийг
хүчингүй болгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга
тушаал гаргаж, зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.
5.5.Гаалийн баталгаат баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрлийг энэ журмын 5.1, 5.3, 5.4-т заасны дагуу түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй
болгосон тохиолдолд тухайн гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт байршиж буй
барааг Гаалийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.1, 44.2-т заасан хугацаанд гаалийн
бүрдүүлэлтийн өөр горимд шилжүүлнэ.
5.6.Энэ журмын 5.5-д заасан хугацаанд барааг гаалийн бүрдүүлэлтийн өөр горимд
байршуулаагүй тохиолдолд Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн 298.1-д заасны
дагуу шийдвэрлэнэ.
Зургаа. Гаалийн болон бусад татвар
6.1.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт байршуулах болон тэндээс гаргах
барааны татвартай холбогдох асуудлыг Гаалийн тухай хуулийн 137 дугаар зүйлийн 137.2137.5, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.1-д заасны
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дагуу шийдвэрлэнэ.
6.2.Үзэсгэлэнгийн газрын горимд байршуулсан бараанд дараах тохиолдолд
холбогдох гаалийн болон бусад татвар ногдуулж, хураан авч, улсын төсөвт төвлөрүүлнэ:
6.2.1.давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад шалтгаанаар гаалийн баталгаат
үзэсгэлэнгийн газраас алдагдсан, устгагдсан;
6.2.2.энэ журмын 6.2.1-д зааснаас өөр бусад хэлбэрээр гаалийн байгууллагын
зөвшөөрөлгүй захиран зарцуулсан.
6.3.Энэ журмын 6.2-т заасан тохиолдолд импортын татварыг Монгол банкны
ханшийг үндэслэн, хүчин төгөлдөр мөрдөж буй ердийн тарифаар ногдуулан, хураан авч
улсын төсөвт төвлөрүүлнэ
Долоо. Бусад
7.1.Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт байршуулах хугацаа хэтэрсэн барааг
Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн 298.1-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
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батлагдсан журмын хавсралт

ЗӨВШӨӨРӨЛ
ДУГААР ...
/Хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, оршин буй хаяг/
/Гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төрөл/
/Зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа/
/Гаалийн баталгаат бүсэд эрхлэх үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлага, код/
/Зөвшөөрлийг олгосон тушаалын дугаар, он, сар,өдөр/
/гарын үсэг, тамга/
Гэрчилгээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:
№
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3.
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2019 оны А/276 дугаар тушаалын
4 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН
ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн горим /цаашид “горим” гэх/-ыг
хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ
болон энэ журмыг мөрдөнө.
1.2.Горим сонгох, шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримтыг үндэслэн барааг горимд
байршуулах, горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3.Гаалийн баталгаат барилгын талбайд дараах үйл ажиллагаа явуулна:
1.3.1.барилгын материалын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах;
1.3.2.барилгын материал боловсруулах;
1.3.3.барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулах;
1.3.4.гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад үйл ажиллагаа.
1.4.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах,
хуулийн этгээд нь хүсэлт, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн
11 дүгээр зүйлийн 11.1.1-11.1.4, Гаалийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлд заасан бичиг
баримт, гаалийн баталгаат барилгын талбайд барих барилга байгууламж нь Монгол Улсын
эдийн засагт стратегийн чухал ач холбогдол бүхий барилга байгууламж болохыг нотолсон
эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гаргуулсан байна.
1.5.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагааг Монгол Улсад бүртгэлтэй
аж ахуйн нэгж, байгууллага холбогдох зөвшөөрлийн дагуу эрхлэн явуулна.
1.6.Гаалийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлд заасны дагуу гаргасан хүсэлтийг
гаалийн байгууллага хянахдаа дараах нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ:
1.6.1.тухайн барилга нь эдийн засагт стратегийн чухал ач холбогдолтой эсэх;
1.6.2.барилга барихад ашиглагдах гадаадын барилгын материалын орц нийт
материалын 50-аас дээш хувийг эзэлж байгаа эсэх;
1.6.3.хяналт тавих гаалийн байгууллагын хүний нөөц, үйл ажиллагааны зардалд
сөргөөр нөлөөлөх эсэх;
1.6.4.тухайн аж ахуйн нэгж баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхэлж байсан
эсэх, Гаалийн тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 140.2-т заасан үндэслэлээр тусгай
зөвшөөрөл хүчингүй болсноос хойш 3 жилийн хугацаа өнгөрсөн эсэх.
1.7.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох,
түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын Мэргэжлийн
зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга
тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.8.Гаалийн удирдах төв байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 138 дугаар зүйлийн
138.1.4-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тохиолдолд гаалийн удирдах төв
байгууллагын дарга тушаал гаргаж, энэ журмын хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий
“Зөвшөөрөл” олгоно.
1.9.Хяналт тавих гаалийн байгууллага нь гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн гэрээ байгуулж, үйл ажиллагаанд нь
хяналт тавина.
1.10.Барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан аж
ахуйн нэгж, байгууллага “Өөрийн үнэлгээний хуудас”-ыг бөглөж, хяналт тавих гаалийн
байгууллагаар хянуулж, баталгаажуулалт хийлгэсэн байна.
1.11.Хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллага нь “Өөрийн үнэлгээний хуудас”ын дагуу тухайн гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагааг “Хангалттай”
эсхүл “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээгээр үнэлэх бөгөөд “Хангалтгүй” үнэлэгдсэн тохиолдолд
гүйцэтгэл сайжруулж, шаардлага хангуулах зорилгоор тодорхой хугацаатай үүрэг өгч
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биелэлтэд хяналт тавина.
1.12.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
олгосон тухай гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаал батлагдсанаас хойш
ажлын 7 хоногт багтаан Засгийн газрын 2011 оны 199 дүгээр тогтоолын хавсралтын 9.1.7-д
заасан улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлнө.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1.Барилгыг барихад шаардагдах үндсэн болон туслах материалыг Гаалийн
тухай хуулийн 167.2-т заасны дагуу тухайн барилга бүрэн ашиглалтад оруулах хүртэлх
хугацаанд энэ горимд байршуулна.
2.2.Тухайн барилгыг барихад ашиглагдах хилийн чанадаас ирсэн техник, тоног
төхөөрөмж, машин механизм, багаж хэрэгслийг энэ горимд байршуулахгүй бөгөөд
мэдүүлэгчийн сонгосон бусад горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
2.3.Горимд байрших гадаадын бараа нь Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг
хориглосноос бусад тарифын бус хязгаарлалтад хамаарахгүй.
2.4.Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
Горимын утга
1
2

3

Бүрдүүлэлт
хийх горимын
код

Хилийн чанадаас ирсэн гадаадын барааг гаалийн
730
баталгаат барилгын талбайд оруулах
Барааг гаалийн баталгаат бүсээс гаалийн баталгаат барилгын талбайд
оруулах:
гаалийн баталгаат агуулахаас
731

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код
шаардахгүй

баталгаат барилгын талбайгаас

732

700, 703, 704, 706,
707, 709
730-731, 733, 734

гаалийн тусгай бүсээс

733

750-753, 758-765

Барааг чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат барилгын
талбайд оруулах

734

770-771,
774-778

2.5.Гаалийн баталгаат барилгын талбайнууд нь нэг эзэмшигчтэй байх тохиолдолд
гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 732 кодоор бүрдүүлэлт хийнэ.
2.6.Гаалийн бүрдүүлэлтийн 730-734 горимд гадаадын барааг байршуулна.
Гурав. Гаалийн бүрдүүлэлт
3.1.Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулахгүйгээр хилийн чанадаас
болон гаалийн баталгаат, чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат барилгын талбайд оруулах
тохиолдолд Гаалийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дахь хэсэгт заасны дагуу
хялбарчилсан бүрдүүлэлт хийнэ.
3.2.Гадаадын барааг хилийн чанадаас, гаалийн баталгаат болон чөлөөт бүсээс
энэ горимын дагуу гаалийн байгууллагад мэдүүлэхдээ тээврийн бичиг баримт, гадаад
худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэхийг гаргаж өгнө.
3.3.Горимд байршуулах монголын барааг бүртгэж хяналт тавина.
3.4.Журмын 3.2 дахь заалтад заасан бичиг баримт нь горимын шаардлага
хангаагүй бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.5.Мэдүүлэгч 3.2, 3.4-т заасан бичиг баримтыг цахим шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.6.Гаалийн үнийг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд
заасны дагуу нягтлан шалгана.
3.7.Горимын дагуу байршуулах барааны мэдээллийг хяналт шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч гаалийн автоматжуулсан системээр хүлээн авч, бичиг баримттай
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тулган шалгаж, “Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, мэдээллийг гаалийн улсын ахлах
байцаагчид гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ. Хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийснээр гаалийн мэдүүлэг
хүчин төгөлдөр болно.
3.8.Мэдүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн мэдүүлгийг хэвлэж гаалийн
улсын байцаагч баримтад “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, гаалийн улсын
байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь Гаалийн тухай
хуулийн 166 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:
4.1.1.гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
олгосон тушаалд заасан байршил, нутаг дэвсгэр, талбайд үйл ажиллагаа явуулах;
4.1.2.барилга, байгууламжийг байгуулах тухай Засгийн газрын шийдвэр, газар
олголтын тогтоол гаргуулсан байх;
4.1.3.гаалийн байгууллагаас томилогдсон ажилтныг ажлын байр болон ажиллах
нөхцөлөөр хангах;
4.1.4.зөвшөөрөл бүхий даатгагчтай хариуцлагын даатгалын гэрээ байгуулсан
байх;
4.1.5.тухайн үйл ажиллагаанаас эрсдэл үүссэн тохиолдолд гаалийн болон
бусад татвар, хураамжийг төлж, барагдуулах санхүүгийн чадавхитай болохоо эрх бүхий
аудитаар баталгаажуулсан сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, дансны хуулгаар
нотолсон байх;
4.1.6.тэгш өнцөгт хэлбэртэй 1.0х0.60 метрийн харьцаатай, цагаан дэвсгэртэй
самбар дээр хар хөх өнгөөр “Гаалийн баталгаат барилгын талбай” гэсэн бичээстэй,
зүүн дээд өнцөгт Монгол Улсын гаалийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг бүхий олон нийтэд
мэдэгдэхүйц таних тэмдэг байрлуулсан байх;
4.1.7.гаалийн баталгаат барилгын талбай нь гаалийн нэгдсэн сүлжээнд
холбогдож, барааны бүртгэлд GS1 системийг нэвтрүүлсэн байх;
4.1.8.баригдаж буй барилга байгууламж нь байгаль орчны нөлөөллөөс бараа,
тээврийн хэрэгслийг хамгаалах боломжтой агуулах, чингэлэгтэй байх;
4.1.9.гаалийн баталгаат барилгын талбайд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний орц,
норм хэмжээг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө. Гаалийн байгууллага бүтээгдэхүүний орц,
норм хэмжээг хянаж тогтоохдоо мэргэжлийн байгууллагын туслалцаа авах;
4.1.10.барааг барилгын талбайд байх хугацаанд гэмтсэн, муудсан, чанарын
шаардлага хангахгүй болсон бол уг бараанд мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлт
гаргуулж, гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх;
4.1.11.гаалийн баталгаат барилгын талбайд орсон барааны орц нормын
тооцоог гаргаж мэдээг сар бүр гаргаж, дараа сарын 03-ны өдрийн дотор хяналт тавьдаг
гаалийн байгууллагад өгөх;
4.1.12.гаалийн баталгаат барилгын талбайд бараа ороогүй, үйл ажиллагаа
явуулахгүйгээр тасралтгүй 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаа хэтрээгүй байх;		
4.1.13.гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд шинэ техник, технологи нэвтрүүлж,
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангаж ажиллах;
4.1.14.гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж
ахуйн нэгж, байгууллага нь хяналтын камерыг бараа, ажил, үйлчилгээ бүхэлдээ харагдах,
гаалийн хяналтын шаардлага хангахуйц тоо хэмжээгээр тохирох газарт байрлуулна.
Камерын бичлэгийг гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах шаардлага хангахуйц түвшинд
хийж, хяналтын нийтлэг журамд заасан хугацаанд хадгалж, гаалийн байгууллагаас
шаардсан хугацаанд гаргаж өгөх;
4.1.15.хяналт тавьж ажиллах гаалийн байгууллагаас ирүүлсэн “Өөрийн
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үнэлгээний хуудас” нь 90 буюу түүнээс дээш хувиар “Хангалттай” үнэлэгдсэн байх.
4.2.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн онцлог байдлыг харгалзан тусгай нөхцөл
шаардлага тавьж болно.
Тав. Гаалийн баталгаат барилгын талбайн
үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох
5.1.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
эзэмшигч нь барилгын талбайд тавигдах горимын шаардлагыг зөрчсөн дараах тохиолдолд
үйл ажиллагааг Гаалийн тухай хулийн 140 дүгээр зүйлийн 140.1-д заасны дагуу 3 сар
хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж болно:
5.1.1.энэ журмын 4.1.1 дэх заалт, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14 дэх хэсгийг
зөрчсөн;
5.1.2.энэ журмын 1.1.12 дэх заалтад заасан үнэлгээний хуудсаар хангалтгүй
үнэлэгдсэн тохиолдолд шаардлага хангуулах зорилгоор хяналт тавьж буй гаалийн
байгууллагаас өгсөн үүргийг хугацаанд нь биелүүлээгүй;
5.1.3.бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй
нэвтрүүлсэн.
5.2.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг
түдгэлзүүлсэн шалтгаан, зөрчлийг арилгаж шаардлагыг заасан хугацаанд биелүүлсэн
тохиолдолд зөвшөөрлийг сэргээх асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллага шийдвэрлэнэ.
5.3.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг
дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно:
5.3.1.зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;
5.3.2.зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд татан буугдсан;
5.3.3.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар
тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй;
5.3.4.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гаалийн тухай хууль тогтоомжийг 2 буюу
түүнээс дээш удаа зөрчсөн.
5.4.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
эзэмшигч зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн удирдах
төв байгууллагын дарга тушаал гаргаж хүчингүй болгоно.
5.5.Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг энэ
журмын 5.1, 5.3, 5.4-т заасны дагуу түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тохиолдолд
тухайн гаалийн баталгаат барилгын талбайд байршиж буй барааг Гаалийн тухай хуулийн
44 дүгээр зүйлийн 44.1, 44.2-т заасан хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлтийн өөр горимд
шилжүүлнэ.
5.6.Энэ журмын 5.5-д заасан хугацаанд барааг гаалийн бүрдүүлэлтийн өөр горимд
байршуулаагүй тохиолдолд Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн 298.1-д заасны
дагуу шийдвэрлэнэ.
Зургаа. Гаалийн болон бусад татвар
6.1.Гаалийн баталгаат барилгын талбайд байршуулах болон тэндээс гаргах
барааны татвартай холбогдох асуудлыг Гаалийн тухай хуулийн 137 дугаар зүйлийн 137.2137.5, Гаалийн тариф, гаалийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.1-д заасны дагуу
шийдвэрлэнэ.
6.2.Барилгын талбайн горимд байршуулсан бараанд дараах тохиолдолд холбогдох
гаалийн болон бусад татвар ногдуулж, хураан авч, улсын төсөвт төвлөрүүлнэ:
6.2.1.давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад шалтгаанаар гаалийн баталгаат
агуулахаас алдагдсан, устгагдсан;
6.2.2.энэ журмын 6.2.1-д зааснаас өөр бусад хэлбэрээр гаалийн байгууллагын
зөвшөөрөлгүй захиран зарцуулсан.
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6.3.Энэ журмын 6.2-д заасан тохиолдолд импортын татварыг Монгол банкны
ханшийг үндэслэн, хүчин төгөлдөр мөрдөж буй ердийн тарифаар ногдуулан, хураан авч
улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.

----оОо---Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/276 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар
батлагдсан журмын хавсралт

ЗӨВШӨӨРӨЛ
ДУГААР ...
/Хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, оршин буй хаяг/

/Гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төрөл/

/Зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа/

/Гаалийн баталгаат бүсэд эрхлэх үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл шаардлага, код/

/Зөвшөөрлийг олгосон тушаалын дугаар, он, сар, өдөр/

/гарын үсэг, тамга/
Гэрчилгээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:
№

Нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга, сунгалт

1.
2.
3.

огноо

Бүртгэсэн
Гарын үсэг,
тамга

----оОо----
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/276 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралт
ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН ГОРИМ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Татваргүй барааны дэлгүүрийн горим /цаашид горим гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд
Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон энэ журмыг
мөрдөнө.
1.2.Горим сонгох, шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримтыг үндэслэн барааг горимд
байршуулах, горим дуусгавар болохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3.Мэдүүлэгч горимыг сонгох бөгөөд горимын нөхцөл, шаардлагыг хангасан
тохиолдолд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг уг горимд байршуулна.
1.4.Гаалийн удирдах төв байгууллага нь Гаалийн тухай хуулийн 138.3-т заасны
дагуу сонгон шалгаруулалтын дүнг үндэслэн татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга
тушаал гаргаж, энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий “Зөвшөөрөл”
олгоно.
1.5.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг
түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын Мэргэжлийн
зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга
тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.6.Гаалийн хяналт тавьдаг гаалийн байгууллага нь дэлгүүрийн үйл ажиллагаа
эрхлэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж үйл ажиллагаанд нь хяналт
тавина.
1.7.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг
сунгуулах хүсэлт гаргахдаа гэрээг дүгнүүлэн, “Өөрийн үнэлгээний хуудас”-аас аль
тохирохыг бөглөж, хяналт тавих гаалийн байгууллагаар хянуулж, баталгаажуулалт
хийлгэсэн байна.
1.8.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа
сунгах асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.
1.9.Хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллага нь “Өөрийн үнэлгээний хуудас”ын дагуу тухайн татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагааг хагас, бүтэн жилээр тус
тус “Хангалттай” эсхүл “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээгээр үнэлж, дараа сарын 05-ны өдрийн
дотор гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.
1.10.Энэ журмын 1.9 дэх хэсэгт заасан үнэлгээгээр “Хангалтгүй” үнэлэгдсэн
тохиолдолд хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллагаас шаардлага хангуулж, гүйцэтгэл
сайжруулах зорилгоор тодорхой хугацаатай үүрэг өгч биелэлтэд хяналт тавьж ажиллана.
1.11.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосон,
зөвшөөрлийн хугацаа сунгасан тухай гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаал
батлагдсанаас хойш ажлын 7 хоногт багтаан Засгийн газрын 2011 оны 199 дүгээр
тогтоолын хавсралтын 9.1.7-д заасан улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлнө.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1.Горимд Гаалийн тухай хуулийн 170.1.1-170.1.6 дахь заалтад зааснаас бусад
барааг байршуулна.
2.2.Горимд байршуулах монголын бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах
бөгөөд гадаадын бараа нь Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосноос бусад
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тарифын бус хязгаарлалтад хамаарахгүй.
2.3.Нийгмийн аюулгүй байдал, ёс суртахуун, эрүүл ахуй, эрүүл мэнд, хүн, мал,
ургамлын хорио цээр, худалдааны тэмдэгт, патент, зохиогчийн эрхтэй холбоотойгоос бусад
үндэслэлээр барааг хилийн чанадаас татваргүй барааны дэлгүүрт оруулахад хязгаарлалт
тогтоохгүй.
2.4.Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
     
1
2
3
4
5

Горимын утга

Бүрдүүлэлт хийх
горимын код

Шаардах өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код

Хилийн чанадаас ирсэн гадаадын барааг
татваргүй барааны дэлгүүрт оруулах

740

шаардахгүй

741

шаардахгүй

742

700

743

740-742

744

740-743

Монголын
барааг
татваргүй
барааны
дэлгүүрт оруулах
Барааг гаалийн баталгаат агуулахаас
татваргүй барааны дэлгүүрт оруулах
Барааг татваргүй барааны дэлгүүрээс
татваргүй барааны дэлгүүрт шилжүүлэх
Зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон татваргүй
барааны дэлгүүрээс зөвшөөрөл нь хүчинтэй
үйл ажиллагаа явуулж буй татваргүй барааны
дэлгүүрт оруулах

2.5.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж өөрийн
нэг дэлгүүрээс нөгөө дэлгүүрт бараа шилжүүлэхэд 743 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
2.6.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл нь хүчингүй
болсон дэлгүүрийн барааг зөвшөөрөл нь хүчинтэй үйл ажиллагаа явуулж буй татваргүй
барааны дэлгүүрт оруулахад горимын 744 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
2.7.Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 741 кодоор бүрдүүлэлт хийхэд Монгол Улсад
үйлдвэрлэсэн, чанар, стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээ бүхий бараа
хамаарна.
Гурав. Гаалийн бүрдүүлэлт
3.1.Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулахгүйгээр хилийн чанадаас татваргүй
барааны дэлгүүрт оруулахад Гаалийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дахь хэсэгт
заасны дагуу гаалийн хялбарчилсан бүрдүүлэлт хийнэ.
3.2.Барааг энэ горимын дагуу гаалийн байгууллагад мэдүүлэхдээ тээврийн бичиг
баримт, гадаад худалдааны гэрээ эсхүл үнийн нэхэмжлэхийг гаргаж өгнө.
3.3.Горимд байршуулах монголын бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд Гаалийн
тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3 дахь хэсэгт заасан бичиг баримтыг гаргаж өгнө.
3.4.Мэдүүлэгч 3.2-3.3-т заасан бичиг баримтыг цахим шуудан, факс болон гаалийн
байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад ирүүлж болно.
3.5.Журмын 3.2-3.3-т заасан мэдээлэл, бичиг баримт нь горимын шаардлага
хангаагүй бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж болно.
3.6.Татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан барааг барааны нэр, марк,
зориулалт, барааны ангиллын кодоор нэгтгэж мэдүүлнэ.
3.7.Татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан бараанд бүрдүүлэлтийн горимын
314 кодоор бүрдүүлэлт хийх тохиолдолд гадаадын бараанд хэлцлийн 390 код, монголын
бараанд 391 кодыг сонгоно.
3.8.Татваргүй барааны дэлгүүрийн горимд байршуулах барааны гаалийн үнийг
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу шалгаж
тодорхойлно.
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3.9.Горимын дагуу байршуулах барааны мэдээллийг хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч гаалийн автоматжуулсан системээр хүлээн авч, бичиг баримттай
тулган шалгаж, “Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, мэдээллийг гаалийн улсын ахлах
байцаагчид гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ. Хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийснээр гаалийн мэдүүлэг
хүчин төгөлдөр болно.
3.10.Мэдүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн мэдүүлгийг хэвлэж гаалийн
улсын байцаагч баримтад “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, гаалийн улсын
байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1.Татваргүй барааны дэлгүүр нь Гаалийн тухай хуулийн 171.1 дэх хэсэгт зааснаас
гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:
4.1.1.дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь сонгон шалгаруулалтад орохдоо
барааг тогтмол нийлүүлэх талаар баталгаа гаргуулсан компанитай байгуулсан гэрээний
дагуу бараа оруулах;
4.1.2.гадаадын гэрээлэгч компаниа өөрчлөх, эсхүл дахин өөр компанитай гэрээ
байгуулах тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж, гэрээгээ
хянуулж, бүртгүүлсэн байх;
4.1.3.зөвшөөрөл олгосноос хойш 3 сарын дотор үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн
байх;
4.1.4.хилийн боомт дахь гарах урсгалд байгаа дэлгүүр нь хилийн чанадад
зорчиж буй зорчигчдод зорчигчийн гадаадад зорчих тийз, гадаад паспорт, үндэслэн
үйлчлэх;
4.1.5.гаалийн нутаг дэвсгэрийн гүнд байрлах дэлгүүр нь Монгол улсад суугаа
дипломат төлөөлөгчийн газрын болон олон улсын байгууллагын дипломат эрх ямба,
дархан эрх эдлэх албан тушаалтнуудад гаалийн удирдах төв байгууллагаас гаргаж өгсөн
нэрсийн дагуу, паспорт эсхүл дипломат үнэмлэхийг үндэслэн үйлчлэх;
4.1.6.гадаад улсаас Монгол улсад суугаа өргөмжит консул татваргүй барааны
дэлгүүрээр үйлчлүүлэх эрхгүй;
4.1.7.Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын болон олон улсын
байгууллагын захиалгаар тусгай үйлчилгээ явуулах тохиолдолд холбогдох нот бичиг,
албан ёсны хүсэлтийг худалдан авах барааны тоо хэмжээтэй жагсаалтын хамт хяналт
тавьж буй гаалийн байгууллагад ирүүлнэ. Хяналт тавьж буй гаалийн байгууллага бичиг
баримтыг хянаж, худалдахыг зөвшөөрөх;
4.1.8.хилийн боомтод гарах урсгалд ажилладаг дэлгүүр зорчигчдод архи, дарс
тус бүр 2 литр, шар айраг 3 литр, янжуур тамхи 200 ш, сигар 50 ш, үнэртэй ус 0,250 л ба
сүрчиг 50 гр худалдах;
4.1.9.гаалийн нутаг дэвсгэрийн гүнд байрлах дэлгүүр нь Монгол улсад суугаа
дипломат төлөөлөгчийн газрын болон олон улсын байгууллагын дипломат эрх ямба,
дархан эрх эдлэх албан тушаалтны хувийн хэрэглээнд архи, дарс тус бүр 2 литр, шар
айраг 3 литр, үнэртэй ус 0,250 л ба сүрчиг 50 г, янжуур 200 ширхэг, сигар, навчин тамхи 50
ширхэг, задгай тамхи 250 граммаас илүүгүй хэмжээгээр худалдаалах;
4.1.10.орох урсгалд байрлах татваргүй барааны дэлгүүрийн бараанаас
зорчигчид архи, дарс, шар айргийг “Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн
хилээр нэвтрүүлэх журам”-д гаалийн болон бусад албан татваргүй оруулахаар заасан тоо
хэмжээгээр худалдаалах;
4.1.11.татваргүй барааны дэлгүүрт энэ журамд зааснаас өөрөөр, захиалгаар,
загварын, зээлийн, нэмэгдэл үйлчилгээний /борлуулалтын өмнөх бэлтгэл ажил, баглах,
боох, үзүүлэн таниулах, дахин савлах г.м. үйлчилгээнээс бусад/ болон хаягаар үйлчлэх
замаар худалдахыг зөвшөөрөхгүй.
4.1.12.барааны үнийг үндэсний валютаар тогтоох бөгөөд гадаад валютаар
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худалдаалах тохиолдолд Монголбанкнаас зарласан тухайн өдрийн албан ханшийг
баримтлах;
4.1.13.дэлгүүр нь бараа худалдан авсан үйлчлүүлэгчдэд энэ журмын 2 дугаар
хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий тод хэвлэсэн кассын талон олгоно. Кассын талон нь
үйлчлүүлэгчийн нэр, дипломат үнэмлэхийн дугаар, паспортын болон нислэгийн тийзний
дугаар, иргэний харьяалал, хүрэх улс, үйлчлүүлсэн он, сар, өдөр, цаг, минут, худалдан
авсан барааны тоо, хэмжээ, үнэ, зураасан болон бусад төрлийн код зэрэг мэдээллийг
багтаасан байна;
4.1.14.татваргүй барааны дэлгүүр нь гаалийн байгууллагатай гаалийн нэгдсэн
онлайн сүлжээнд холбогдож, барааны бүртгэлд GS1 системийг нэвтрүүлсэн байх;
4.1.15.татваргүй барааны дэлгүүрт орсон, гарсан, үлдэгдэл барааны сар бүрийн
мэдээг холбогдох нотлох баримтын хамт дараа сарын 03-ны дотор батлагдсан маягтын
дагуу гаргаж, хяналт тавьж буй гаалийн байгууллагад өгөх;
4.1.16.мэдээ тайлан, баримтуудыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу архивын
нэгж болгон боловсруулж хадгалах;
4.1.17.дэлгүүрийн барааны шошго эсхүл хайрцаг дээр “Mongolian duty not paid”
гэсэн энэ журмын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий дахин салгах боломжгүй
дардастай байх;
4.1.18.татваргүй барааны дэлгүүрийн барааг төрөлжүүлэн ангилж, барааны
үнийг тавьсан байх;
4.1.19.дэлгүүрийн агуулахад байгаа барааг төрөлжүүлэн хурааж, нэр, төрөл,
тоо хэмжээ, гаалийн мэдүүлгийн R дугаар, барааны үлдэгдэл, огноог бичсэн шошго
тавьсан байх;
4.1.20.барааны хадгалалтын хугацаа дууссан тохиолдолд мэргэжлийн
хяналтын байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн барааг устгах горимд байршуулах;
4.1.21.зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд хадгалагдаж байгаа барааны
чанар, бүрэн бүтэн байдлыг хангах;
4.1.22.хяналт тавьж ажиллах гаалийн байгууллагаас ирүүлсэн “Өөрийн
үнэлгээний хуудас” нь 90 буюу түүнээс дээш хувиар “Хангалттай” үнэлэгдсэн байх;
4.1.23.татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь зөвшөөрөлд
заасан хот, боомтод дэлгүүрийн байршлаа өөрчилж болох бөгөөд энэ тохиолдолд шинэ
талбайн хэмжээ, байрлал, барилга байгууламжийн зургийг холбогдох бусад материалын
хамт бүрдүүлж, гаалийн удирдах төв байгууллагад мэдэгдэж хянуулсан байх;
4.1.24.хяналтын камерыг дэлгүүрийн бараа, үйлчилгээ бүхэлдээ харагдах,
гаалийн хяналтын шаардлага хангахуйц тоо хэмжээгээр тохирох газарт байрлуулах;
4.1.25.гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах шаардлага хангахуйц камерын
бичлэгийг хяналтын нийтлэг журамд заасан хугацаанд хадгалж, гаалийн байгууллагаас
шаардсан хугацаанд гаргаж өгөх;
4.1.26.татваргүй барааны дэлгүүрт худалдагдсан барааг сар бүрийн сүүлийн
өдрөөр тасалбар болгож нэгтгэн, дараа сарын 05-ны дотор гадаадын барааг гаалийн
бүрдүүлэлтийн горимын 314, монголын барааг гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 145
кодоор гаалийн байгууллагад мэдүүлж, бүрдүүлэлт хийлгэх;
4.1.27.энэ журмын 4.1.8-4.1.10, 4.1.12 дахь заалтад заасан зорчигчдод
татваргүй нэвтрүүлэх барааны тоо хэмжээ, валютын ханш болон энэ журмын талаар
үйлчлүүлэгчид таниулан сурталчлах зорилгоор англи, монгол хэл дээр бэлтгэсэн
танилцуулга, гарын авлага, бусад мэдээллийг дэлгүүрт байрлуулсан байх;
4.1.28.зөвшөөрөл бүхий даатгагчтай хариуцлагын даатгалын гэрээ байгуулсан
байх;
4.1.29.татваргүй барааны дэлгүүрийн зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30
хоногийн өмнө хугацаа сунгуулах хүсэлтийг гаалийн удирдах төв байгууллагад гаргасан
байх.
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Тав. Татваргүй барааны дэлгүүрийн зөвшөөрлийг
түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох
5.1.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч
нь дэлгүүрт тавигдах нөхцөл, шаардлага зөрчсөн дараах тохиолдолд үйл ажиллагааг
Гаалийн тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 140.1-д заасны дагуу 3 сар хүртэл хугацаагаар
түдгэлзүүлнэ:
5.1.1.энэ журмын 4.1.3, 4.1.5-4.1.7, 4.1.11, 4.1.23-4.1.24 дэх заалтыг зөрчсөн;
5.1.2.энэ журмын 1.9 дэх заалтад заасан үнэлгээний хуудсаар хангалтгүй
үнэлэгдсэн тохиолдолд шаардлага хангуулах зорилгоор хяналт тавьж буй гаалийн
байгууллагаас өгсөн үүргийг хугацаанд нь биелүүлээгүй;
5.1.3.бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй
нэвтрүүлсэн.
5.2.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн
шалтгаан, зөрчлийг арилгаж, шаардлагыг заасан хугацаанд биелүүлсэн тохиолдолд
зөвшөөрлийг сэргээх асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллага шийдвэрлэнэ.
5.3.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг дараах
тохиолдолд хүчингүй болгоно:
5.3.1.татваргүй барааны дэлгүүрийн зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;
5.3.2.татваргүй барааны дэлгүүрийн зөвшөөрөл авахдаа хуурамч бичиг баримт
бүрдүүлсэн болох нь тогтоогдсон;
5.3.3.татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авсан
аж ахуйн нэгж, байгууллага татан буугдсан;
5.3.4.зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг засаагүй;
5.3.5.гаалийн хууль тогтоомжийг 2 ба түүнээс дээш удаа зөрчсөн;
5.3.6.татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн
хугацаа сунгуулах хүсэлтийг энэ журмын 4.1.29 дэх хэсэгт заасан хугацаанд гаргаагүй.
5.4.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа
дууссан бөгөөд энэ журмын 4.1.29-д заасны дагуу хүсэлт гаргаагүй, татваргүй барааны
дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулах
хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга тушаал гаргаж,
зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.
5.5.Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг энэ журмын
5.1, 5.3, 5.4-т заасны дагуу түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон тохиолдолд үлдэгдэл барааг
тоолж, зөвшөөрөл ньтүдгэлзсэн, хүчингүй болсон дэлгүүрийн байр, агуулахад гаалийн
хяналтан дор хадгална. Энэ тохиолдолд барааг гаалийн түр агуулахад байгаад тооцно.
5.6.Энэ журмын 5.5-д заасан барааг гаалийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасан
хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлтийн холбогдох горимд байршуулна.
5.7. Энэ журмын 5.6-д заасан хугацаанд барааг гаалийн бүрдүүлэлтийн өөр горимд
байршуулаагүй тохиолдолд Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн 298.1-д заасны
дагуу шийдвэрлэнэ.
Зургаа. Гаалийн болон бусад татвар
6.1.Татваргүй барааны дэлгүүрт байршуулах болон тэндээс хилийн чанадад гаргах
барааны татвартай холбогдох асуудлыг Гаалийн тухай хуулийн 137 дугаар зүйлийн 137.2137.5 дахь хэсэг, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн
37.1.1 дэх заалтад заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
6.2.Татваргүй барааны дэлгүүрийн горимд байршуулсан бараанд дараах
тохиолдолд холбогдох гаалийн болон бусад татвар ногдуулж, хураан авч, улсын төсөвт
төвлөрүүлнэ:
6.2.1.давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад шалтгаанаар татваргүй барааны
дэлгүүрээс алдагдсан, устгагдсан;
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6.2.2.энэ журмын 4.1.4-4.1.5-д зааснаас бусад этгээдэд худалдан борлуулсан;
6.2.3.энэ журмын 6.2.1-6.2.2-т зааснаас өөр бусад хэлбэрээр гаалийн
байгууллагын зөвшөөрөлгүй захиран зарцуулсан.
6.3.Энэ журмын 6.2-т заасан тохиолдолд импортын татварыг Монгол банкны
ханшийг үндэслэн, хүчин төгөлдөр мөрдөж буй ердийн тарифаар ногдуулан, хураан авч
улсын төсөвт төвлөрлүүлнэ.

----оОо----

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/276 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтаар
батлагдсан журмын 1 дүгээр хавсралт

ЗӨВШӨӨРӨЛ
ДУГААР ...
/Хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, оршин буй хаяг/
/Гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төрөл/
/Зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа/
/Гаалийн баталгаат бүсэд эрхлэх үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл шаардлага, код/
/Зөвшөөрлийг олгосон тушаалын дугаар, он, сар, өдөр/
/гарын үсэг, тамга/
Гэрчилгээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:
№

Нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга, сунгалт

1.
2.
3.

Огноо

Бүртгэсэн
Гарын үсэг, тамга

----оОо----
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/276 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтаар
батлагдсан журмын 2 дугаар хавсралт

ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРЭЭС БАРАА ХУДАЛДАН АВСНЫГ
НОТЛОХ КАССЫН ТАЛОНЫ ЗАГВАР
SALES SLIP № ____________
Date and time________ _________
Name _______________ ___________________
Citizenship____________Country of destination _____________
Card and passport №___________Travel №_______
Ticket № _________Seat №_________
Code Description of goods Quantity Amounts

Currency: Total:
Address:
Tel:

/976-11-____________/

Fax:

----оОо----
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар 		
сарын 04-ны өдөр

A/281

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.2 дахь хэсэг, 2681 дугаар зүйлийн
2681.1.1 дэх заалт, 2691 дүгээр зүйлийн 2691.1.1 дэх заалт, 2701 дугаар зүйлийн 2701.1.4
дэх заалт, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1, 2711.1.2, 2711.1.17 дахь заалт, 2019 оны 12 дугаар
сарын 03-ны өдрийн Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1.Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх зорилгоор ”Ачааны манифест нөхөн
бичих, хянах, бүртгэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2.Энэ журмыг гаалийн харилцаанд оролцогчдод сурталчлан таниулах, биелэлтэд
хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын газар /П.Баттөр/, Хуулийн хэлтэс
/С.Оюунцэцэг/-т тус тус үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нарт
үүрэг болгосугай.
4.Тушаал гарсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын 2016
оны “Журам батлах тухай” А/238 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 12 дугаар сарын 25ны өдрийн 4570 дугаарт бүртгэсэн.

----оОо----
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/281 дүгээр тушаалын хавсралт

АЧААНЫ МАНИФЕСТ НӨХӨН БИЧИХ, ХЯНАХ, БҮРТГЭХ ЖУРАМ
1.1.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтад авах,
ачааны манифестыг /цаашид “манифест” гэх/ нөхөн бичих, хянах, бүртгэх, дамжуулах,
нэгдсэн сан үүсгэж, хяналт тавихад Гаалийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж болон
энэ журмыг мөрдөнө.
1.2.Хилээр нэвтрүүлэх тээврийн хэрэгслийн бүртгэл /цаашид “бүртгэл” гэх/, бараа,
тээврийн хэрэгслийн манифестыг гаалийн байгууллагаас итгэмжлэл авсан тээвэрлэгч
тээврийн хэрэгсэл, чингэлэг тус бүрт нөхөн бичиж, барааг тээвэрлэнэ.
1.3.Бүртгэл, манифестыг гаалийн автоматжуулсан систем дэх програмд нөхөн
бичих бөгөөд гаалийн байгууллага хянах, баталгаажуулах, зөвшөөрөх үйлдлүүдийг
гаалийн автоматжуулсан системд хийж, гаалийн байгууллага хооронд цахим хэлбэрээр
илгээнэ.
1.4.Тээвэрлэгч манифестад бичигдсэн хүлээн авах гаалийн хяналтын бүсэд барааг
хүргэнэ.
1.5.Бүртгэл, манифест нь хилээр нэвтрүүлж байгаа бараа, тээврийн хэрэгслийг
гаалийн хяналтад авах бичиг баримт болно.
1.6.Нэг манифестад бичигдсэн олон нэр төрлийн барааг салгаж тээвэрлэхгүй.
1.7.Гаалийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан бичиг баримтын бүрэн бүтэн
байдлыг тээвэрлэгч хариуцна.
1.8. Дараах төрлийн бараанд манифест бичихгүй:
-цахилгаан эрчим хүч;
-зорчигч гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэн биедээ авч яваа бараа;
-гаалийн баталгаат, чөлөөт бүс хооронд тээвэрлэх бараа.
1.9.Бараа хүлээн авагч, эсхүл илгээгч манифестыг хэвлүүлж авах хүсэлт гаргасан
тохиолдолд гаалийн байгууллага жагсаалтаар хэвлэж өгнө.
1.10.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны тээврийн хэрэгсэл солих тохиолдолд
шилжүүлэн ачилт хийж, барааг хүлээн авсан тээвэрлэгч манифестыг нөхөн бичиж,
гаалийн байгууллагад цахимаар илгээх бөгөөд хяналт тавьж буй гаалийн байгууллага
баталгаажуулж, зөвшөөрсөнөөр өмнөх манифест хаагдана.
Хоёр. Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл
Төмөр зам
№
Хүснэгтийн нэр
1
Бүртгэлийн дугаар
2
Хил нэвтрэх төрөл /орох гарах/
3
4
5
6
7
8
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Нотолгооны дугаар
Галт тэрэгний төрөл /зорчигч,
ачаа/
Зүтгүүрийн дугаар
Хил нэвтэрсэн боомтын нэр
Огноо, цаг, минут
Улсын код

Тайлбар
Бүртгэлийн дугаар програмаас автоматаар олгогдоно.
Хил нэвтрэх төрлийг сонгоно.
Орох тохиолдолд Монголын тээврийн хэрэгсэл бол
гарсан бүртгэлийн дугаар татна. Гарах тохиолдолд
гадаад тээврийн хэрэгсэл бол орсон бүртгэлийн дугаар
татна.
Галт тэрэгний төрөл
Зүтгүүрийн дугаар бичнэ.
Хил нэвтэрсэн боомтын нэр автоматаар үүснэ
Огноо, цаг, минут автоматаар үүснэ.
Улсын кодыг бичнэ. Тухайлбал: MN
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9
10
11
12
Авто
№
1

Вагон дугаар
Чингэлэгтэй эсэх
Ачаатай эсэх
Барааны мэдээлэл

Вагон дугаарыг бичнэ.
Чингэлэгтэй эсэхийг сонгоно.
Ачаатай эсэхийг сонгоно.
Барааны мэдээллийг бичнэ.

Хүснэгтийн нэр
Бүртгэлийн дугаар

Тайлбар
Бүртгэлийн дугаар програмаас автоматаар олгогдоно.
Тээврийн хэрэгслийн төрлөөс сонгоно. Тухайлбал:
Ачааны, суудлын
Зорилго хэсгээс сонгоно. Тухайлбал: Түр/ачаа, зорчигч
тээвэрлэх/
Тээврийн хэрэгслийн дугаар бичнэ. Тухайлбал:
1010УНА
Орох тохиолдолд Монголын тээврийн хэрэгсэл бол
гарсан бүртгэлийн дугаар татна. Гарах тохиолдолд
гадаад тээврийн хэрэгсэл бол орсон бүртгэлийн дугаар
татна.
Ачаатай эсэхийг сонгоно.
Чиргүүлийн мэдээллийг сонгоно.
Дамжих хяналтын бүсийг сонгоно.
Хүрэх хяналтын бүсийг сонгоно.
Зорчигчдын мэдээллийг бичнэ.
Жолоочийн овог, нэрийг бичнэ.
Нийт зорчигчийн тоог бичнэ.

2

Тээврийн хэрэгсэл төрөл

3

Зорилго

4

Тээврийн хэрэгслийн дугаар

5

Нотолгооны дугаар

6
7
8
9
10
11
12
Агаар
№
1

Ачаатай эсэх
Чиргүүлийн мэдээлэл
Дамжих хяналтын бүс
Хүрэх хяналтын бүс
Зорчигчдын мэдээлэл
Жолоочийн овог, нэр
Нийт зорчигчийн тоо
Хүснэгтийн нэр
Бүртгэлийн дугаар

2

Нотолгооны дугаар

3
4
5

Улсын код
Аяллын дугаар
Хил нэвтрэх боомт

6

Нислэгийн төрөл

7

Зорилго

8
9
10
11

Аяллын багийн тоо
Зорчигчийн тоо
Ачааны тоо хэмжээ
Ачааны жин

Тайлбар
Бүртгэлийн дугаар програмаас автоматаар олгогдоно.
Орох тохиолдолд монголын тээврийн хэрэгсэл бол
гарсан бүртгэлийн дугаар татна. Гарах тохиолдолд
гадаад тээврийн хэрэгсэл бол орсон бүртгэлийн дугаар
татна.
Улсын кодыг сонгоно.
Аяллын дугаар бичнэ. Тухайлбал: ОМ302
Хил нэвтрэх боомтын нэрийг сонгоно.
Нислэгийн төрлийг сонгоно. Тухайлбал: хуваарьт
нислэг, захиалгат г.м
Зорилго хэсгээс сонгоно. Тухайлбал: хуваарийн дагуу
тогтмол нислэг, батлан хамгаалах г.м
Аяллын багийн тоог бичнэ.
Зорчигчийн тоог бичнэ.
Ачааны тоо хэмжээг бичнэ.
Ачааны жинг кг-аар бичнэ.

Гурав. Манифест нөхөн бичих
Хүснэгт
№

Хүснэгтийн нэр

Тайлбар

1

Тээврийн төрөл

[A] агаарын зам, [T] авто зам, [R] төмөр
зам

2

Манифестын төрөл

[I] орох, [E] гарах, [T] транзит
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Тээврийн баримтын дугаарыг бичнэ.
(Төмөр замын тээврийн баримт
/наклад/,
Агаар тээврийн баримт
/Airway bill /,
Автотээврийн хэрэгслийн
/Ачаа тээврийн дагалдах хуудас/ )

3

Тээврийн баримтын дугаар

4
5
6

Тээвэрлэгч байгууллагын код
Тээвэрлэгч байгууллагын нэр
Тээвэр зуучлагч байгууллагын код

7

Тээвэр зуучлагч байгууллагын нэр

8

Тээврийн хэрэгслийн дугаар

Авто бол авто тээврийн хэрэгслийн
дугаар, төмөр зам бол вагон дугаар,
онгоц бол нислэгийн дугаар

9

Ачих газар

Ачилт хийсэн улс болон хотын код,
Тухайлбал: Abakan (RUABA), Xingang
(CNXGG)

10

Буулгах газар

Тухайн барааг хүлээн авах улс, газрын
код Тухайлбал: Улаанбаатар (MNULN),
Эрдэнэт (MNERT), Улаангом (MNULO)
гэх мэт

11

Илгээх ГХБүс код

12

Илгээх ГХБүс нэр

13

Хүлээн авах ГХБүс код

14

Хүлээн авах ГХБүс нэр

15

Чингэлэг №

Чингэлгийн үсгэн тэмдэглэгээ болон
тоон дугаарыг бүрэн бичнэ. Тухайлбал:
ABCD123456-7,

16

Чингэлгийн төрөл

“төрөл” хэсэгт чингэлгийн даацын
хэмжээг бичнэ. Тухайлбал: 3 тн, 5 тн,
10тн, 20 тн, 40 тн гэх мэт

17

Гаалийн лац, ломбоны дугаар

Тээврийн хэрэгсэлд тавигдсан лац,
ломбоны дугаарыг бичнэ. Лац, ломбо
сольсон тохиолдолд эхний болон
шинээр тавигдсан лац, ломбоны
дугаарыг хоёуланг нь бичнэ.

18

Бохир жин

Бохир жинг дүгнэж араб тоогоор бичнэ.

19

Дагалдах бичиг баримтууд

Дагалдах бичиг баримтын нэр, тоог
бичнэ. Зургаагаас дээш бараатай
тохиолдолд хавсралт бичиж, хавсралт
хуудасны тоо болон барааны төрлийн
тоог араб тоогоор бичнэ.

20

Нотолгооны дугаар

Өмнөх манифест болон тээврийн
хэрэгслийн сангийн бүртгэл байгаа
бол бичнэ.

Тээвэрлэгч байгууллагын код, нэрийг
бичнэ. Тээвэрлэгчийн сангаас татна.
Барааны
тээвэрлэлтийг
зуучилж
байгаа байгууллагын албан ёсны код,
нэрийг бичнэ. Тээвэр зуучийн сангаас
татна.

Бараа, тээврийн
хяналтад илгээх
бүсийн нэр, код
Бараа, тээврийн
хяналтад авсан
бүсийн нэр, код

хэрэгслийг гаалийн
гаалийн хяналтын
хэрэгслийг гаалийн
гаалийн хяналтын

I ХЭСЭГ. НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Үндсэн
манифестын
дугаар
програмаас олгогдоно. /Манифестын
дугаарыг дараах байдлаар тайлж
уншина. Жишээ нь: I0515000001A/
Кодын орон Утга
1 Хилээр нэвтрэх ялгааг илэрхийлнэ.
I – импорт, E - экспорт, T - транзит,
21

Манифестын дугаар

2-3 Гаалийн газар, хорооны кодыг
илэрхийлнэ.
4-5 Огноог илэрхийлнэ.
6-11
Манифестын
илэрхийлнэ.

дугаарлалтыг

12 Тээврийн төрлийг илэрхийлнэ.
A -агаарын зам
T - авто зам
R - төмөр зам
22

Хавсралтын дугаар

Барааны дэс дугаар
автоматаар олгогдоно.

програмаас

23

Барааны нэр

Барааны нэр төрлийг дагалдах бичиг
баримтыг үндэслэн бичнэ. Тухайлбал:
Гутал, эмэгтэй, өвлийн гэх мэт.

24

Марк, дугаар

Барааны сав баглаа боодол дээр
бичигдсэн марк, дугаарыг бичнэ.
/Хэрэв барааны марк байхгүй бол
бичих шаардлагагүй/

25

БТКУС-ийн ангилал

БТКУС-ын ангиллын кодыг 6 оронгийн
түвшинд бичнэ.

26
27
28
29

Баглаа боодлын тоо
Баглаа боодлын хэмжих нэгж
Цэвэр жин
Бохир жин

Барааны баглаа боодлын тоо, хэмжих
нэгжийг бичнэ.

30

Барааны үнэ

31

Валютын код

Гадаад худалдааны эсхүл тээврийн
бичиг баримтад бичигдсэн үнийн дүн
болон валютын кодыг бичнэ

32
33
34
35
36
37
38
39
40

Тээврийн зардал
Тээврийн зардлын валютын код
Илгээгчийн нэр
Илгээгчийн утас
Илгээгчийн хаяг
Хүлээн авагчийн нэр
Хүлээн авагчийн утас
Хүлээн авагчийн хаяг
Аюултай барааны код

41

Аюултай барааны нэр

Барааны цэвэр болон бохир жинг
бичнэ.

Барааны тээврийн зардлын үнийн дүн
болон валютын кодыг бичнэ.
Бараа илгээгч аж ахуйн нэгж, хувь
хүний нэр, утас, хаягийг бичнэ.
Бараа хүлээн авагчийн аж ахуйн нэгж,
хувь хүний нэр, утас, хаягийг бичнэ.
Химийн бодис болон галд шатамхай
бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодисын код,
нэрийг бичнэ.
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Дөрөв. Тээврийн хэрэгслийг бүртгэх
4.1.Улсын хилээр орж ирсэн тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг тээвэрлэгч тээврийн
хэрэгслийн бүртгэлийн системд оруулж, гаалийн байгууллагад автоматжуулсан систем
ашиглан цахимаар илгээнэ. Орох чиглэлд монголын тээврийн хэрэгслийг нотолгооны
дугаараар бүртгэнэ.
4.1.1.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч бүртгэлийн
мэдээллийг Гаалийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан бичиг баримттай тулган
шалгаж, дагалдах бичиг баримтыг дугаарлан “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж,
гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулан, тээвэрлэгчид
шилжүүлж, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн системд “Баталгаажуулах” үйлдэл хийнэ.
4.2.Улсын хилээр гарах тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг тээвэрлэгч тээврийн
хэрэгслийн бүртгэлийн системд оруулж, гаалийн байгууллагад автоматжуулсан систем
ашиглан цахимаар илгээнэ. Гарах чиглэлд гадаадын тээврийн хэрэгслийг нотолгооны
дугаараар бүртгэнэ.
4.2.1.Хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч бүртгэлийн мэдээллийг гаалийн мэдүүлэг, дагалдах бичиг
баримттай тулган шалгаж, гаалийн бүрдүүлэлтийн програм, тээврийн хэрэгслийн
бүртгэлийн системд “Баталгаажуулах” үйлдэл хийнэ.
4.2.2.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч
гаалийн бүрдүүлэлтийн програм, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн системд мэдээллийг
шалгаж, “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж, гаалийн хилээр гарах зөвшөөрөл өгнө.
Тав. Гаалийн хилээр оруулах бараа, тээврийн
хэрэгсэлд манифест бичих, хяналт тавих
5.1.Барааг гаалийн байгууллагын хяналтад тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд ачсаны
дараа тээвэрлэгч манифестыг нөхөн бичих бөгөөд тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн
системээс тээврийн хэрэгслийн дугаараар холбогдох мэдээллийг татаж оруулан, бусад
мэдээллийг нөхөн бичиж, гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан гаалийн байгууллагад
цахимаар илгээнэ.
5.2.Тээвэрлэгчээс цахимаар илгээсэн манифестын мэдээллийг гаалийн хяналт,
шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч хянаж, барааны дагалдах бичиг баримттай
нэг бүрчлэн тулган шалгана. Манифестыг алдаатай, буруу бичсэн тохиолдолд тайлбар
бичиж засварт буцаан, зөрчлийг арилгуулна.
5.3.Тээврийн хэрэгслийн лац, ломбоны дугаарыг манифест болон тээврийн
баримтад бичигдсэн дугаартай тулган шалгаж, зөрчилгүй тохиолдолд манифестыг
“баталгаажуулах” үйлдэл хийж, гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах
байцаагчид цахимаар илгээнэ.
5.4.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч манифестын
мэдээллийг шалгаж, “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийнэ.
5.5.Манифестыг эцсийн бүрдүүлэлт хийх гаалийн байгууллагад гаалийн
автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
5.6. Гүний гаалийн байгууллагад хүрэх бараа, тээврийн хэрэгслийн дагалдах бичиг
баримтыг тээвэрлэгч дугтуйлан, гаалийн байгууллагаар тэмдэглэгээ хийлгэж, гаалийн
хяналтын дор тээвэрлэнэ.
5.7.Тээвэрлэгч хилийн гаалийн байгууллагаас гүний гаалийн байгууллагын
хяналтад тээвэрлэсэн барааг гаалийн хяналтын бүсэд оруулж, дагалдах бичиг баримттай
гаалийн тэмдэглэгээ бүхий дугтуйг гаалийн хяналтын бүс эзэмшигчид хүлээлгэн өгнө.
5.8.Гаалийн хяналтын бүс эзэмшигч нь барааг бүртгэн, гаалийн тэмдэглэгээ бүхий
дугтуйг гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагчид хүлээлгэн өгч, тухайн барааг гаалийн хяналтын бүсэд оруулах
хүсэлтийг гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
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5.9.Гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагч дугтуйны битүүмжлэл алдагдсан эсэх, манифестад
бичигдсэн дагалдах бичиг баримт бүрэн эсэх, нэр дугаар, хуудасны тоог манифестын
мэдээлэлтэй тулган шалгаж, гаалийн тэмдэглэгээ гэмтсэн эсэхийг хянана. Гаалийн
хяналтын бүс эзэмшигчээс цахимаар илгээсэн хүсэлтийг хүлээн авч, “Орох зөвшөөрөл”
үйлдэл хийснээр бараа, тээврийн хэрэгсэл гүний гаалийн байгууллагын хяналтад орно.
5.10.Гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичихдээ 52 дугаар хүснэгтэд манифестын 12 орон
бүхий дугаарыг тоон болон үсгэн тэмдэглэгээний хамт бичих бөгөөд зөв бичсэн эсэхэд
бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч хяналт тавина.
5.11.Гаалийн хяналтын бүс эзэмшигч нь гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн барааг гаалийн
хяналтын бүсээс гаргах хүсэлтийг гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт,
шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид илгээх бөгөөд гаалийн улсын ахлах
байцаагч “Гарах зөвшөөрөл” үйлдэл хийснээр барааг гаалийн хяналтаас гаргах зөвшөөрөл
өгнө.
5.12.Бараа, тээврийн хэрэгсэлд хилийн гаалийн байгууллагад эцсийн бүрдүүлэлт
хийх тохиолдолд энэ журмын 5.1-5.4, 5.9-5.10-т заасныг мөрдөнө.
5.13.Импортын манифесттай барааг гаалийн байгууллага хооронд шилжүүлэх
тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний
хяналтын асуудал хариуцсан нэгжид хүсэлт гаргана.
5.14.Импортын манифесттай барааг нэг гаалийн байгууллагын гаалийн хяналтын
бүс хооронд шилжүүлэх тохиолдолд тухайн гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт,
шалгалт хариуцсан нэгжийн даргад хүсэлт гаргана.
5.15. Дараах тохиолдолд барааг гаалийн хяналтын бүс хооронд шилжүүлнэ:
5.15.1.тээврийн баримтад заагдсан хүрэх хяналтын бүсийн код нь манифестад
бичигдсэн кодтой зөрсөн;
5.15.2.химийн болон цацраг идэвхит, тэсэрч дэлбэрэх аюултай ачааг тусгайлан
тогтоосон гаалийн хяналтын бүсэд оруулах;
5.15.3.олон манифесттай иж бүрдэл барааг салгаж өөр өөр гаалийн хяналтын
бүсэд илгээсэн;
5.15.4.гаалийн хяналтын бүсийн техникийн хүчин чадлаас шалтгаалан хүлээн
авах боломжгүй болсон.
5.16.Энэ журмын 5.13, 5.14-т заасан албан тушаалтан бараа хүлээн авагчийн
хүсэлтийг харгалзан шилжүүлэх тохиолдолд манифестын хүрэх хяналтын бүсийн нэр,
кодыг гаалийн автоматжуулсан системд өөрчилж, “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийнэ.
Зургаа. Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх бараа, тээврийн
хэрэгсэлд манифест нөхөн бичих, хяналт тавих
6.1.Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийг бүртгэх,
манифестыг нөхөн бичих, бичлэгийг хянахад энэ журмын 4.1, 4.1.1, 5.1-5.5-д заасныг
мөрдөнө.
6.2.Гаалийн улсын байцаагч нь төмөр зам болон агаарын тээврийн бичиг
баримтын эх хувь /оргинал накладной, airway bill/ дээр “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг
дарж, гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулж, тээвэрлэгчид
шилжүүлэн өгнө.
6.3.Бараа тээврийн хэрэгсэл эцсийн бүрдүүлэлт хийх гаалийн байгууллагын
хяналтын бүсэд ирмэгц тээвэрлэгч манифестыг үндэслэн энэ журмын 4.2-т заасны дагуу
бүртгэлийг гаалийн байгууллагад цахимаар илгээнэ.
6.4.Эцсийн бүрдүүлэлт хийх хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад илгээсэн
бараа, тээврийн хэрэгслийн дагалдах бичиг баримтыг хилийн гаалийн байгууллагын
гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч хүлээн авч, тээврийн
хэрэгслийн гаалийн тэмдэглэгээг манифестын мэдээлэлтэй тулган шалгаж, зөрчилгүй
тохиолдолд бүртгэл, манифестын програмд “Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, гаалийн
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автоматжуулсан систем ашиглан гаалийн улсын ахлах байцаагчид цахимаар илгээнэ.
6.5.Хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан улсын ахлах
байцаагч бүртгэл, манифестын програмд “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж бараа, тээврийн
хэрэгслийг гаалийн хилээр гаргах зөвшөөрөл өгнө.
Долоо. Гаалийн хилээр гаргах бараа, тээврийн
хэрэгсэлд манифест нөхөн бичих, хяналт тавих
7.1.Тээвэрлэгч хилээр гаргах барааг гаалийн мэдүүлгийг үндэслэн гаалийн
хяналтын дор тээвэрлэж, хилийн гаалийн байгууллагын хяналтын бүсэд оруулна.
7.2.Хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад илгээсэн бараа, тээврийн хэрэгслийн
дагалдах бичиг баримтыг хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч тээвэрлэгчээс хүлээн авч, бараа, тээврийн
хэрэгсэлд шалгалт хийх гаалийн улсын байцаагчийг гаалийн автоматжуулсан систем
ашиглан томилно.
7.3.Эцсийн бүрдүүлэлт хийх хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад илгээсэн
бараа, тээврийн хэрэгслийн дагалдах бичиг баримтыг хилийн гаалийн байгууллагын
гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч хүлээн авч, тээврийн
хэрэгслийн гаалийн тэмдэглэгээг гаалийн мэдүүлэгтэй тулган шалгаж, зөрчилгүй
тохиолдолд гаалийн бүрдүүлэлтийн програмд “Баталгаажуулах” үйлдэл хийж, гаалийн
автоматжуулсан систем ашиглан гаалийн улсын ахлах байцаагчид цахимаар илгээнэ.
7.4.Хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч гаалийн бүрдүүлэлтийн програмд “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж бараа,
гаалийн мэдүүлгийг “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт оруулна.
7.5.Гаалийн бүрдүүлэлтийн програмд гаалийн мэдүүлэг “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт
ороход манифест гаалийн автоматжуулсан системээс цахим хэлбэрээр үүснэ.
7.6.Гаалийн гаргах барааны гаалийн мэдүүлэг “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт ороход
тээвэрлэгч гаалийн мэдүүлгийг үндэслэн энэ журмын 4.2-т заасны дагуу бүртгэлийг
гаалийн байгууллагад цахимаар илгээнэ.
7.7.Хилийн гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч бүртгэл, манифестын програмд “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж бараа,
тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр гаргах зөвшөөрөл өгнө.
Найм. Ижилтгэсэн манифест нөхөн бичих, хяналт тавих
8.1.Хилийн боомтод автозамаар тээвэрлэгдэн орж ирсэн бараа, тээврийн
хэрэгслийн БНХАУ-д бичигдсэн ижилтгэсэн манифестыг БНХАУ-ын гаалийн байгууллагаас
цахимаар хүлээн авна.
8.2.Хилийн
гаалийн
байгууллагын
дараах
албан
тушаалтан
гаалийн
автоматжуулсан системд цахимаар илгээгдсэн ижилтгэсэн манифестын мэдээллийг
гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд ашиглана:
8.2.1.Пүү хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
8.2.2.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч;
8.2.3.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
8.2.4.Бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч;
8.2.5.Бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч.
8.3.БНХАУ-аас автозамаар орж ирсэн бараа, тээврийн хэрэгслийн манифестад
бичигдсэн барааны нэр, төрөл, тоо хэмжээ зөрсөн тохиолдолд гаалийн хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч, манифестын аль хүснэгтэд зөрүү гарсан талаар
бүртгэл хөтөлнө.
8.4.Гаалийн хилээр гаргах барааны гаалийн мэдүүлгийг хилийн гаалийн
байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч
гаалийн бүрдүүлэлтийн програмд “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийж, гаалийн мэдүүлгийг “Гааль
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зөвшөөрөв” төлөвт оруулахад ижилтгэсэн манифест програмаас автоматаар үүсч,
импортлогч улсын гаалийн байгууллагад цахимаар илгээгдэнэ.
Ес. Чингэлгийг бүртгэх, хяналт тавих
9.1.Төмөр зам болон авто тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэгдэн гаалийн хилээр
оруулах бараа ачсан чингэлэгийг дараах байдлаар бүртгэж, хяналт тавина:
9.1.1.Хилээр оруулах бараа, тээврийн хэрэгслийн манифестын мэдээллийг
гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч шалгаж, “Зөвшөөрөх”
үйлдэл хийснээр, ачааны чингэлэгийн мэдээлэл “чингэлэг бүртгэх цэс”-д бүртгэгдэнэ.
9.1.2.Хүрэх хяналтын бүсийн гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч манифестын мэдээллийг хүлээн авч “Орох зөвшөөрөл” үйлдэл
хийснээр, чингэлэг тухайн хяналтын бүсэд гаалийн хяналтад орж, чингэлэг хяналтын
програмд бүртгэгдэнэ.
9.1.3.Бараа тээвэрлэн ирсэн чингэлгийг тээвэр зуучлагч, эсхүл бараа эзэмшигч
өөрийн эзэмшилд авах хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй
гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Бүрдүүлэлтээр гарах”
үйлдлийг хийнэ.
9.1.4.Чингэлэгт дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимоор гаалийн
бүрдүүлэлт хийгдсэн тохиолдолд чингэлэгийн бүртгэлийн хэсэгт гаалийн хяналтын
бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч
“Харьяалагдах улс” “MN” гэсэн өөрчлөлт, мэдүүлгийн дугаарыг оруулна.
9.2.Гаалийн хяналтад байгаа хоосон чингэлгийг гаалийн хяналтын бүсээс гаргах
тохиолдолд дараах байдлаар хяналт тавина:
9.2.1.Хоосон чингэлэг буцаах тээврийн баримтыг тээвэр зуучлагч гаалийн
хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах
байцаагчид өгч, хилийн гаалийн хяналтад илгээх хүсэлтийг гаалийн байгууллагад
автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
9.2.2.Илгээх гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт
хариуцсан улсын ахлах байцаагч чингэлэгийн дугаарыг тээврийн бичиг баримттай тулган
шалгаж, чингэлэг хяналтын програмд “Хилийн гаалийн хяналтад илгээх” үйлдэл хийж,
чингэлэгийн мэдээллийг хилийн гаалийн байгууллагад гаалийн автоматжуулсан систем
ашиглан цахимаар илгээнэ.
9.2.3.Төмөр замаар тээвэрлэгдэн хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад
илгээсэн хоосон чингэлгийг хилийн гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт,
шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч гаалийн автоматжуулсан систем
ашиглан цахимаар хянаж, програмд “Хил нэвтрэх” үйлдэл хийж, улсын хилээр гаргана.
9.3.Чингэлгийг гаалийн хяналтын бүс хооронд шилжүүлэхдээ тээвэр зуучлагч
хүсэлтийг гаалийн байгууллагад гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар
илгээнэ.
9.4.Гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын ахлах байцаагч “Хяналтын бүс солих” үйлдлийг зөвшөөрч, гаалийн хүрэх
хяналтын бүсэд автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
9.5.Хүрэх гаалийн хяналтын бүсэд ажиллаж буй гаалийн хяналт, шалгалт
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч автоматжуулсан систем ашиглан “Хяналтад
авах” үйлдэл хийснээр чингэлэг тухайн хяналтын бүсийн хяналтад орно.
9.6.Чингэлэгт экспортын ачаа ачих тохиолдолд тээвэр зуучлагч хүсэлтийг гаалийн
байгууллагад автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ.
9.7.Илгээх хяналтын бүсийн гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын
ахлах байцаагч гаалийн гүний гаалийн бүрдүүлэлтийг хийж, “Зөвшөөрөл” өгсөнөөр,
чингэлэг хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад цахимаар илгээгдэнэ.
9.8.Хилийн гаалийн байгууллага экспортын ачаатай чингэлэгт гаалийн мэдүүлгээр
хяналт тавьж, хилээр гаргах тохиолдолд энэ журмын 7.2-7.7-д заасныг мөрдөнө.
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9.9.Гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч гаалийн
мэдүүлэгт “Гааль зөвшөөрөв” үйлдэл хийхэд чингэлэг хаагдана.
Арав. Бусад
10.1.Хилийн чанадад гаргасан барааг хүлээн авагч тал хүлээж авахгүй буцаасан,
барааг хилийн чанадад гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд байршуулсан барааг тухайн
горимд байршуулахаас гаалийн байгууллага татгалзсан тохиолдолд гаалийн мэдүүлэгт
гаалийн улсын байцаагч “Татгалзах” төлөв сонгосны дараа манифестад мөн “Татгалзах”
төлөв сонгож “Тайлбар” хэсэгт шалтгааныг бичсэнээр манифест хаагдана.
10.2.Гаалийн удирдах төв байгууллагын тээврийн хэрэгслийн хяналтын асуудал
хариуцсан нэгжийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
манифестын санд хяналт тавьж ажиллана.
10.3. Улсын хилээр орох бараа, тээврийн хэрэгслийн манифестын 10, 14, 23, 26, 29,
29, 30, 31 /хүрэх газрын мэдээлэл, барааны нэр, үнэ, валютын код, дагалдах бичиг баримт,
тоо хэмжээ, нийт жин хэмжээ/ дүгээр хүснэгтүүдэд гаалийн удирдах төв байгууллагын
тээврийн хөдөлгөөний асуудал хариуцсан нэгжийн зөвшөөрлөөр өөрчлөлт оруулна.
10.4.Улсын хилээр орох бараа, тээврийн хэрэгслийн манифест баталгаажсаны
дараа манифестын 10, 14, 23, 26, 29, 29, 30, 31 дүгээр хүснэгтүүдээс /хүрэх газрын
мэдээлэл, барааны нэр, үнэ, валютын код, дагалдах бичиг баримт, тоо хэмжээ, нийт
жин хэмжээ/ бусад хүснэгтэд оруулах засварыг манифест нөхөн бичсэн тээвэрлэгч
байгууллага хийнэ.
10.5.Манифест нөхөн бичсэн тээвэрлэгч байгууллага нь энэ журмын 10.3-т заасны
дагуу манифестад засвар оруулахдаа манифестын програмын “Тайлбар” хэсэгт засвар
оруулах болсон шалтгааныг тодорхой, үнэн зөв бичнэ.
10.6.Засвар оруулсан манифестыг Гаалийн удирдах төв байгууллагын тээврийн
хэрэгслийн хяналтын асуудал хариуцсан нэгж нягтлан шалгаж, баталгаажуулах эсэхийг
шийдвэрлэнэ.
10.7.Манифестыг нөхөн бичих, хяналт тавихтай холбоотой гарсан зөрчлийг
эцсийн бүрдүүлэлт хийж байгаа гаалийн газар, хороо шийдвэрлэж, сар бүрийн 10-ны
дотор зөрчлийн тайланг гаргаж, гаалийн удирдах төв байгууллагын тээврийн хэрэгслийн
хяналтын асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ.
10.8.Манифестыг нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журмыг зөрчсөн, манифестын
бичлэгийг зөвшөөрөлгүйгээр засварласан, устгасан, мэдээг сүлжээгээр буруу дамжуулсан,
дамжуулахгүй саатуулсан буруутай этгээдэд гаалийн болон зөрчлийн хууль тогтоомжийн
дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
10.9.Энэхүү журмаар зохицуулагдаагүй бусад асуудлыг гаалийн хууль тогтоомжийн
дагуу шийдвэрлэнэ.
---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар
сарын 04-ний өдөр

А/282

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.7 дахь хэсэг, 2681 дугаар зүйлийн
2681.1.1 дэх заалт, 2691 дүгээр зүйлийн 2691.1.1 дэх заалт, 2701 дугаар зүйлийн 2701.1.4 дэх
заалт, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1, 2711.1.2 дахь заалт, Мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны
12 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2.Энэ журмыг гаалийн харилцаанд оролцогчдод сурталчлан таниулах, биелэлтэд
хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн хэлтэс /С.Оюунцэцэг/, Гаалийн хяналт, шалгалтын газар
/П.Баттөр/-т үүрэг болгосугай.
3.Шинэчлэн батлагдсан гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодыг CAIS системийн
ангилалтын санд оруулахыг Мэдээллийн технологийн төв /Б.Ганзориг/-д даалгасугай.
4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Гааль, татварын ерөнхий
газрын даргын 2016 оны А/43 дугаар тушаал, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны
А/110 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 12 дугаар сарын 25ны өдрийн 4571 дугаарт бүртгэсэн.

---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019
оны А/282 дугаар тушаалын хавсралт

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Чөлөөт бүсийн горим /цаашид горим гэх/-ыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын
гаалийн хууль тогтоомж, Чөлөөт бүсийн тухай хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ
болон энэ журмыг мөрдөнө.
1.2.Горим сонгох, шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримтыг үндэслэн барааг горимд
байршуулах, горим дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3.Горимыг мэдүүлэгч сонгох бөгөөд горимын шаардлагыг хангасан тохиолдолд
гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр барааг энэ горимд байршуулна.   
1.4.Чөлөөт бүсэд шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, хуулийн этгээд бүртгэлийн
гэрчилгээ авсан даруйд аж ахуй нэгжийн мэдээллийг Чөлөөт бүсийн захирагчийн Ажлын
алба нь тухай бүр гаалийн байгууллагад ирүүлж байна.
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1.5.Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 8.7.6-д заасны дагуу бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж,
байгууллагын барааг энэ горимд байршуулна.
1.6.”Чөлөөт бүсэд боловсруулах” үйл ажиллагааг Гаалийн тухай хуулийн 99.2
зааснаар ойлгоно.
1.7.Гаалийн байгууллага чөлөөт бүсэд байгаа барааг аль ч үед шалгах эрхтэй
байна.
1.8.Чөлөөт бүсэд оруулсан барааны чанарыг хадгалах зорилгоор ердийн арчилгаа
хийх, баглаа боодлыг өөрчлөх, бүлэглэх, ангилах, задгай барааг савлах, хэсэглэх,
зэрэглэл тогтоох, ачилтад бэлтгэх зэрэг шаардлагатай арга хэмжээ авч болно.
Хоёр. Горимд байршуулах бараа, горимын код
2.1. Чөлөөт бүсийн горимд дараах барааг байршуулна:
2.1.1. Гаалийн тухай хуулийн 231.1 дэх хэсэгт заасан бараа;
2.1.2.Чөлөөт бүсэд барилга байгууламж, дэд бүтцийг барьж байгуулахад
шаардагдах хилийн чанадаас болон гаалийн нутаг дэвсгэрээс чөлөөт бүсэд оруулах
техник, тоног төхөөрөмж, машин механизм, барилгын материал, түүхий эд болон бусад
бараа материал.
2.1.3.Чөлөөт бүс дотор барааг хадгалах, боловсруулах зориулалтаар ашиглах
тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн боловсруулах үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай,
химийн урвал өдөөгч, хурдасгагч удаашруулагч бодис, тухайн чөлөөт бүсэд ажиллаж буй
ажилчдын ажлын байран дахь хэрэглээний бараа, дэлгүүрийн бараа, түлш шатахуун, хоол
хүнс болон ус ундаа.
2.2.Нийгмийн аюулгүй байдал, ёс зүй, ёс суртахуун, эрүүл ахуй, эрүүл мэнд, хүн,
мал, ургамлын хорио цээр, худалдааны тэмдэгт, патент, зохиогчийн эрхтэй холбоотойгоос
бусад үндэслэлээр барааг хилийн чанадаас чөлөөт бүсэд оруулахад хязгаарлалт
тогтоохгүй.
2.3.Горимд байршуулах монголын бараа нь тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах
бөгөөд гадаадын бараа нь Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосноос бусад
тарифын бус хязгаарлалтад хамаарахгүй.
2.4.Горимд дараах кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ:
№

Горимын утга

1

Гадаадын барааг чөлөөт бүсэд оруулах
Гадаадын барааг хилийн чанадаас оруулах
Гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулсан барааг
оруулах
Монголын барааг чөлөөт бүсэд оруулах
Монголын барааг хилийн чанадаас оруулах

2

3
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Бүрдүүлэлт хийх
горимын код

Өмнөх
бүрдүүлэлтийн
горимын код

770
771

шаардахгүй
551-554

772

100,101,120,141144,150
шаардахгүй

Монголын барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээс 773
оруулах
Барааг гаалийн баталгаат бүсээс чөлөөт бүсэд оруулах
Барааг гаалийн баталгаат агуулахаас оруулах

774

Барааг гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн
газраас оруулах
Барааг гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газраас
оруулах

775

700,703,705,706,
707,709.
720,722, 724

776

710,712,713,715.
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4

Чөлөөт бүсээс чөлөөт бүсэд оруулах

5

Гаалийн
оруулах

бусад

хяналтаас

чөлөөт

бүсэд

777

770-776, 778

778

шаардахгүй

2.5.Гадаадын барааг чөлөөт бүсэд оруулахад гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 770,
771, 774-776, 778 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
2.6.Чөлөөт бүсэд оруулсан, эсхүл тэнд үйлдвэрлэсэн барааг бүхэлд нь, эсхүл
хэсэгчлэн өөр чөлөөт бүсэд оруулахад Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын 777 кодоор
гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.
Гурав. Гаалийн бүрдүүлэлт
3.1.Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулахгүйгээр хилийн чанадаас болон
гаалийн баталгаат агуулах, баталгаат үзэсгэлэнгийн газар, баталгаат үйлдвэрийн газраас
чөлөөт бүсэд оруулах, чөлөөт бүсээс гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулахгүйгээр хилийн
чанадад гаргахад Гаалийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дахь хэсэгт заасны дагуу
гаалийн хялбарчилсан бүрдүүлэлт хийнэ.
3.2.Барааг энэ горимын дагуу гаалийн байгууллагад мэдүүлэхдээ тээврийн бичиг
баримт, гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа
явуулж байгаа хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, чөлөөт бүсийн бүртгэлийн гэрчилгээг гаргаж
өгнө.
3.3.Горимд байршуулах монголын бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд Гаалийн
тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3 дахь хэсэгт заасан бичиг баримтыг гаргаж өгнө.
3.4.Мэдүүлэгч 3.2, 3.3 дахь хэсэгт заасан бичиг баримтыг цахим шуудан, факс
болон гаалийн байгууллагын мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан гаалийн байгууллагад
ирүүлж болно.
3.5.Журмын 3.2, 3.3 дахь хэсэгт заасан мэдээлэл, бичиг баримт нь горимын
шаардлага хангаагүй бол гаалийн байгууллага нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг шаардаж
болно.
3.6.Хилийн чанадаас чөлөөт бүсэд оруулж, боловсруулалт хийх бараа,
материалын жагсаалтыг аж ахуйн нэгж, байгууллага хяналт тавьж буй гаалийн
байгууллагад урьдчилан гаргаж өгнө.
3.7.Гадаад худалдааны гэрээ, бараа, материалын жагсаалтыг Чөлөөт бүс
хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч бүртгэж, хяналт тавина.
3.8.Мэдүүлэгч нь барааг чөлөөт бүсэд боловсруулахтай холбогдсон мэдээллээр
гаалийн байгууллагыг хангана. Тухайлбал: боловсруулах барааны нэр, марк серийн
дугаар, материалын орцын тооцоо, хаягдал үлдэгдлийн хэмжээ, боловсруулалтын үр
дүнд бий болох бүтээгдэхүүний загвар дээж, фото зураг, бүдүүвч зураг, худалдааны болон
техникийн бичиг баримт, шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, өөр
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бол тухайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл, схем, фото зургийг гаргаж
өгнө.
3.9.Гадаад худалдааны гэрээнд барааг боловсруулах арга, үе шат, хугацаа,
боловсруулалтын үйл ажиллагааны тухай нарийвчлан заасан байна.
3.10.Гадаадын барааг монголын бараатай нийлүүлж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
монголын барааг өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах бол материалын орцын норм
хэмжээг тогтоосон байна.
3.11.Материалын тооцоо хариуцсан гаалийн улсын байцаагч боловсруулалтад
ашиглагдсан барааны тооцоог хянаж, гаалийн бүрдүүлэлт хийхээс өмнө баталгаажуулсан
байна.
3.12.Баталгаажуулсан материалын тооцоог үндэслэн зохих горимын дагуу гаалийн
бүрдүүлэлт хийнэ.
3.13.Хилийн чанадаас чөлөөт бүсэд оруулан боловсруулсан барааг дотоодын
329

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

хэрэглээнд зориулан оруулахад татвар тооцох гаалийн үнийг энэ журмын 3.10-т заасан
материалын орц болон дараах үнэ, зардал, өртөг дээр үндэслэн тодорхойлно:
3.13.1.тухайн бараанд бүрэлдэхүүн болсон импортын түүхий эд, бүрдэл хэсэг,
эд анги тэдгээртэй адилтгах зүйлсийн үнэ;
3.13.2.тухайн барааг үйлдвэрлэхэд ашигласан химийн урвалж, эрчим хүч,
бензин, тос тосолгооны материалын үнэ;
3.13.3.тухайн барааг боловсруулахад шаардлагатай бөгөөд хилийн чанадад
хийж гүйцэтгэсэн инженерийн болон өөрчлөн шинэчлэх шийдэл, урлал чимэглэл болон
дизайны ажил, ерөнхий бүдүүвч болон техникийн зураг төслийн өртөг.
3.14.Энэ журмын 3.13.1-3.13.3-т заасан үнэ, өртөг, зардлыг тооцохдоо хилийн
чанадаас чөлөөт бүсэд оруулах /горимын код-770/ горимд байршуулсан барааны
мэдүүлгээр тодорхойлсон гаалийн үнэд үндэслэнэ.
3.15.Энэ журмын 3.13.3-т заасан өртгийг хуваарилахдаа боловсруулах барааны
тоог гэрээгээр хатуу тогтоосон бол холбогдох өртгийг хүлээгдэж буй нийт боловсруулах
тоо хэмжээнд, харин боловсруулах барааны тоог тогтоох боломжгүй бол эхний
бүрдүүлэлтэд тооцож мэдүүлнэ.
3.16.Бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
бүтээгдэхүүний орц нормын тооцоо, барааг хилийн чанадаас чөлөөт бүсэд оруулах
горимд байршуулсан гаалийн мэдүүлгээр тодорхойлсон үнэ дээр үндэслэн гаалийн үнийг
мэдүүлэгч үнэн зөв, бодитой тодорхойлсон эсэхийг шалгаж шийдвэрлэнэ.
3.17.Чөлөөт бүсэд боловсруулах барааны боловсруулалтын явцад гарсан хаягдал,
үлдэгдэлд мэдүүлэгчийн сонгосон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын дагуу гаалийн
бүрдүүлэлт хийнэ.
3.18.Горимын дагуу байршуулах барааны мэдээллийг хяналт шалгалт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч гаалийн автоматжуулсан системээр хүлээн авч, бичиг
баримттай тулган шалгаж, “баталгаажуулах” үйлдэл хийж, мэдээллийг гаалийн улсын
ахлах байцаагчид гаалийн автоматжуулсан систем ашиглан цахимаар илгээнэ. Хяналт,
шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч “Зөвшөөрөх” үйлдэл хийсэнээр гаалийн
мэдүүлэг хүчин төгөлдөр болно.
3.19.Мэдүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд гаалийн мэдүүлгийг хэвлэж гаалийн
улсын байцаагч баримтад “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдэг дарж, гаалийн улсын
байцаагч гарын үсгээ зурж, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулна.
3.20.Чөлөөт бүсэд оруулсан барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахад өмчлөх
эрхийг шилжүүлж гаалийн бүрдүүлэлт хийж болно.
Дөрөв. Горимын шаардлага
4.1.Чөлөөт бүсэд бараа оруулах, гаргах, боловсруулалт хийх үйл ажиллагаа
гаалийн хяналтад байна.
4.2.Чөлөөт бүсийн орох, гарах хаалга, бүсийн доторхи барилга байгууламж,
обьектыг дохиоллын найдвартай систем, байнгын гэрэлтүүлгээр тоноглож, телехяналтын
систем бүхий харуул хамгаалалттай байна.
4.3.Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын алба нь Гаалийн тухай хуулийн 285.2 дахь
хэсэгт заасны дагуу гаалийн байгууллагыг үйл ажиллагаа явуулах хэвийн нөхцөлөөр
хангана.
4.4.Чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь
дараах шаардлагыг хангаж ажиллана:
4.4.1.чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах зориулалттай барилга, байгууламж
нь битүү, барааг бүрэн бүтэн байлгах, бүртгэл тооцоо хийх боломжийг хангасан байх;
4.4.2.чөлөөт бүсэд бараа бүтэгдэхүүний борлуулалт, үйлчилгээний үйл
ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээд нь гаалийн байгууллагатай гаалийн нэгдсэн онлайн
сүлжээнд холбогдож, барааны бүртгэлд GS1 системийг нэвтрүүлсэн байх;
4.4.3.чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага
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нь гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт тавих нөхцөлийг бүрдүүлж, ажлын байр,
хяналтын талбай чөлөөт бүсийн орох, гарах хаалга, бүсийн доторх барилга байгууламжийг
дохиоллын найдвартай систем, байнгын гэрэлтүүлгээр тоноглож, теле хяналтын систем
бүхий харуул хамгаалалттай байх;
4.4.4.чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь
гаалийн байгууллагатай гаалийн нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбогдох;
4.4.5.чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага
нь хяналтын камерыг бараа, ажил, үйлчилгээ бүхэлдээ харагдах, гаалийн хяналтын
шаардлага хангахуйц тоо хэмжээгээр тохирох газарт байрлуулна. Камерын бичлэгийг
гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах шаардлага хангахуйц түвшинд хийж, хяналтын
нийтлэг журамд заасан хугацаанд хадгалж, гаалийн байгууллагаас шаардсан хугацаанд
гаргаж өгөх;
4.4.6.аж ахуйн нэгж, байгууллага нь чөлөөт бүсэд байр, талбай, хашаа, авто
зам, холбоо, цахилгаан, усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ зэргийг барихтай
холбогдуулан хилийн чанадаас чөлөөт бүсэд оруулах техник, тоног төхөөрөмж, машин
механизм, барилгын материал, түүхий эд болон бусад бараа материалын жагсаалтыг
хяналт тавьж буй гаалийн байгууллагад урьдчилан гаргаж өгөх;
4.4.7.Чөлөөт бүсэд оруулсан барааны бүрэн бүтэн байдлыг мэдүүлэгч хариуцах
бөгөөд барааны бүртгэлийг цахим маягтын дагуу хөтөлж, зарцуулалтын мэдээг холбогдох
нотлох баримтын хамт гаалийн байгууллагад улирал тутам гаргаж өгөх;
4.4.8.Мэдээ тайлан, баримтуудыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу архивын
нэгж болгон боловсруулж, хадгалах.
Тав. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд мөрдөх баталгаа
5.1.Чөлөөт бүсэд оруулах, гаргах бараанд ногдуулах гаалийн болон бусад албан
татварыг Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 16.1-16.3 дахь хэсэгт заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
5.2.Дараах тохиолдолд чөлөөт бүсийн горимд байршуулсан бараанд холбогдох
гаалийн болон бусад татвар ногдуулж, хураан авч, улсын төсөвт төвлөрүүлнэ:
5.2.1.давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад шалтгаанаар чөлөөт бүсээс
алдагдсан, устгагдсан;
5.2.2. гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй захиран зарцуулсан.
5.3.Энэ журмын 5.2-т заасан тохиолдолд импортын гаалийн татварыг зөрчил
илрүүлсэн өдрийн Монгол банкны ханшийг үндэслэн, хүчин төгөлдөр мөрдөж буй ердийн
тарифаар ногдуулан, хураан авч улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
5.4.Хилийн чанадаас чөлөөт бүсэд оруулан боловсруулалт хийсэн барааг,
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад барааны татвар тооцох гаалийн үнийг энэ
журмын 3.13-т заасны дагуу тодорхойлон, импортын гаалийн болон бусад татварыг
ногдуулан улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
5.5.Хилийн чанадаас чөлөөт бүсэд оруулсан барааг чөлөөт бүсээс гаалийн нутаг
дэвсгэрт боловсруулахаар оруулахад гаалийн тухай хуулийн 102.1 дэх хэсэгт заасны
дагуу гаалийн болон бусад татвар ногдуулж, хураан авч, төрийн сангийн тусгай дансанд
төвлөрүүлнэ.
Зургаа. Горим дуусгавар болох
6.1.Барааг өөр горимд байршуулснаар, эсхүл чөлөөт бүс татан буугдсанаар горим
дуусгавар болно.
6.2.Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 8.7.6-д заасны дагуу чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа
эрхлэх бүртгэлээс хассан тохиолдолд үлдэгдэл барааг тоолж, 3 сар хүртэлх хугацаанд
бүртгэлээс хасагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагын байр, агуулахад гаалийн хяналтын дор
хадгална.
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6.3.Энэ журмын 6.2-т заасан хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлтийн холбогдох горимд
байршуулна.
6.4.Энэ журмын 6.2-т заасан хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлтийн холбогдох горимд
байршуулаагүй бол Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
--оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар
сарын 06-ны өдөр

А/294

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 236 дугаар зүйлийн 236.6 дахь хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.1, 2711.1.2, 2711.1.17 дахь заалт, 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн Мэргэжлийн
зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх зорилгоор ”Гаалийн хяналтын бүсийн
журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2.Гаалийн байгууллага ажиллаж буй хилийн боомтын шалган нэвтрүүлэх цогцолборыг
гаалийн хяналтын бүсээр тогтоосугай.
3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын газар
/П.Баттөр/, Хуулийн хэлтэс /С.Оюунцэцэг/-т тус тус үүрэг болгосугай.
4.Энэ тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нарт
үүрэг болгосугай.
5.Тушаал гарсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны
“Журам батлах тухай” А/44 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны
өдрийн 4588 дугаарт бүртгэсэн.

---оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/294 дүгээр тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСИЙН ЖУРАМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн хяналтын бүс, түүний хил, дэглэм тогтоох, гаалийн хяналтын түр бүсэд
гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд энэ журмыг мөрдөнө.
1.2.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтад авах,
бүрдүүлэлт хийх зориулалт бүхий гаалийн хяналтын бүсийг гаалийн газар, хороо (цаашид
“Гаалийн байгууллага” гэх)-ны хариуцах нутаг дэвсгэрт гаалийн удирдах төв байгууллагын
даргын тушаалаар гурав хүртэл жилийн хугацаатайгаар тогтооно.
1.3.Гаалийн хяналтын бүсийг барааны төрлөөр нь ангилж болох бөгөөд энэ
тохиолдолд гаалийн хяналтын бүс тогтоох тухай гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын
тушаалд заана.
1.4.Гаалийн хяналтын бүсийг тогтоох болон үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх, хүчингүй
болгох асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар
шийдвэрлэнэ.
1.5.Гаалийн шалгалтыг гаалийн хяналтын бүсэд хийнэ. Шаардлагатай тохиолдолд
бараа, тээврийн хэрэгслийн шалгалтыг гаалийн хяналтын бүсээс өөр газарт мэдүүлэгчийн
зардлаар хийж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тухайн албаны болон ахуйн байрыг гаалийн
хяналтын түр бүс гэж тооцно.
1.6.Гаалийн бичиг баримтын шалгалт, гаалийн хилээр нэвтрэх бараа, тээврийн
хэрэгслийн шалгалт зэрэг нь өөр өөр газарт хийгддэг бол тэдгээрийг гаалийн нэг хяналтын
бүс гэж ойлгоно.
1.7.Гаалийн хяналтыг тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн дунд хэрэгжүүлэх тохиолдолд
тухайн тээврийн хэрэгсэл нь гаалийн хяналтын түр бүс болно.
1.8.Хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллага нь “Өөрийн үнэлгээний хуудас”-аар
тухайн хяналтын бүсийн үйл ажиллагааг хагас, бүтэн жилээр тус тус хангалттай, эсхүл
хангалтгүй үнэлгээгээр үнэлж, баталгаажуулан дараа сарын 05-ны өдрийн дотор гаалийн
хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.
1.9.Энэ журмын 1.8 дахь хэсэгт заасан үнэлгээгээр хангалтгүй үнэлэгдсэн тохиолдолд
хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллагаас гүйцэтгэл сайжруулж, шаардлага хангуулах
зорилгоор тодорхой хугацаатай үүрэг өгч, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллана.
Хоёр.Гаалийн хяналтын бүс
тогтооход тавигдах шаардлага
2.1.Гаалийн хяналтын бүс тогтоолгох хуулийн этгээд нь албан бичгээр хүсэлт гаргаж,
энэ журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан бичиг баримтыг бүрдүүлэн, дараах шаардлагыг
хангасан гаалийн хяналтын бүсийн төсөл хийж, гаалийн байгууллагад ирүүлнэ:
2.1.1.төслийн зорилго, хүлээгдэж байгаа үр дүн;
2.1.2.төсөл хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэр, зарцуулах хөрөнгийн мэдээлэл;
2.1.3.гаалийн хяналтын бүс байгуулах эдийн засгийн үндэслэл, шаардлагын
талаарх танилцуулга;
2.1.4.гаалийн хяналтын бүсийн байршил, хяналтын бүсэд байрших барилга
байгууламж, тоног төхөөрөмжийн бүдүүвч зураг;
2.1.5.гаалийн бүрдүүлэлт хийгдсэн барааны тээвэрлэлтийг хэрхэн хийх тухай
танилцуулга;
2.1.6.гаалийн хяналтын бүсэд ачиж, буулгах бараа, тээврийн хэрэгслийн
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урьдчилсан төлөв болон үйлчилгээ үзүүлэх зардлын тооцоо;
2.1.7.гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх
танилцуулга;
2.1.8.гаалийн хяналтын бүсэд ашиглагдах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
тоо хэмжээ, үзүүлэлтүүд;
2.1.9.барилга байгууламжийн дотоод зохион байгуулалт, өрөөний зай талбайн
хэмжээ, ажлын байрны танилцуулга;
2.1.10.талбайн хүчин чадал, харуул хамгаалалтын байршил, зохион байгуулалт;
2.1.11.хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны танилцуулга;
2.1.12.ажилтнуудын танилцуулга, ажил үүргийн хуваарь, албан тушаал бүрээр
нарийвчлан гаргасан технологи ажиллагааны зааварчилгаа;
2.1.13.тухайн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл учруулах
тохиолдолд үйл ажиллагааныхаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зогсоох болон байгаль
орчныг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх танилцуулга.
2.2.Гаалийн удирдах төв байгууллага нь гаалийн хяналтын бүс байгуулах төсөл,
холбогдох бичиг баримтыг хянан үзэж, дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд гаалийн
хяналтын бүсийн зориулалтаар хөрөнгө оруулалт хийх зөвшөөрлийг бичгээр өгнө:
2.2.1.төсөлд дурдсан зориулалтаар тухайн нутаг дэвсгэрт гаалийн хяналтын бүс
байгуулах хэрэгцээ, шаардлага үүссэн байх;
2.2.2.хяналт тавьж ажиллах гаалийн байгууллагын хүний нөөц хүрэлцэх эсэх;
2.2.3.гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг
хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал;
2.2.4.тухайн үйл ажиллагаанаас эрсдэл үүссэн тохиолдолд гаалийн болон бусад
татвар, хураамжийг төлж, барагдуулах санхүүгийн чадавхитай болохыг эрх бүхий аудитын
дүгнэлттэй сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, дансны хуулгыг үндэслэн нотолж, албан
бичгээр баталгаажуулсан байх;
2.2.5.татварын өргүй буюу татварын албанаас ногдуулсан татварыг тогтоосон
хугацаанд нь төлсөн байх;
2.2.6.нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй буюу даатгалын шимтгэлийг хуульд
заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын санд төлсөн байх;
2.2.7.хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй, зээлтэй тохиолдолд зээлийн эргэн
төлөлтүүд хугацаандаа хийгдсэн байх;
2.2.8.үл хөдлөх хөрөнгө болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ,
захирамжийн хуулбар, эсхүл эзэмшигчтэй байгуулсан түрээсийн гэрээ, газар өмчлөгчийн
зөвшөөрлийг авсан байх;
2.2.9.тухайн үйл ажиллагаанаас үүссэн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор
хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байх;
2.2.10.сүүлийн 2 жилийн байдлаар гаалийн байгууллагын зөрчлийн санд
бүртгэгдээгүй байх;
2.3.Гаалийн байгууллагын зөвшөөрлийн үндсэн дээр төслийн дагуу хөрөнгө оруулалт
хийж, гаалийн хяналтын бүс тогтоолгох тохиолдолд дор дурьдсан шаардлага хангасан
байна:
2.3.1.орох, гарах хаалганаас бусад газраар бараа, тээврийн хэрэгсэл, хувь хүн
нэвтрэх боломжийг хаасан хашаа татсан байх;
2.3.2.Монгол Улсын ачааны терминалын MNS 5832:2007 стандартад нийцсэн
байх;
2.3.3.гаалийн хяналт, шалгалт хийх шаардлага хангасан байх;
2.3.4.гаалийн хяналт, шалгалтад шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж
суурилуулсан байх;
2.3.5.тэгш өнцөгт хэлбэртэй 1.0х0.60 метрийн харьцаатай, цагаан дэвсгэртэй
самбар дээр хар хөх өнгөөр “Гаалийн хяналтын бүс” гэсэн бичээстэй, зүүн дээд өнцөгт
Монгол Улсын гаалийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг бүхий олон нийтэд мэдэгдэхүйц таних
тэмдэг байрлуулсан байх;
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2.3.6.гаалийн хяналтын бүсэд болон гадна талд нь тарифын бус хязгаарлалттай
бараатай холбогдол бүхий хууль тогтоомж, зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалт,
хяналтын бүсийн дэглэмийг олон нийтэд анхааруулсан самбар, дэлгэц байрлуулсан байх;
2.3.7.гаалийн байгууллагын алба хаагчийн хэвийн, аюулгүй байдалд ажиллах
ажлын байр, шаардлагатай тохиолдолд амьдрах байрны нөхцөл, шаардлагыг хангасан
байх;
2.3.8.харуул хамгаалалттай байх;
2.3.9.галын дохиоллын систем, гал унтраагч төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх;
2.3.10.байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг
биелүүлсэн байх;
2.3.11.мэдээллийн технологийн чиглэлээр гаалийн хяналтын бүсэд тавигдах
шаардлагуудыг хангасан байх;
2.3.12.хяналтын камерыг бараа, ажил, үйлчилгээ бүхэлдээ харагдах газарт
шаардлагатай тоо хэмжээгээр байрлуулж, бичлэгийг гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах
шаардлага хангахуйц түвшинд хийж, хяналтын нийтлэг журамд заасан хугацаанд хадгалж,
гаалийн байгууллагаас шаардсан хугацаанд гаргаж өгөх боломжийг бүрдүүлсэн байх;
2.3.13.хяналт тавьж ажиллах гаалийн байгууллагаас ирүүлсэн “Өөрийн
үнэлгээний хуудас” нь 90 буюу түүнээс дээш оноогоор хангалттай үнэлэгдэж, гаалийн
хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн дарга баталгаажуулсан байх.
2.4.Төслийн дагуу хөрөнгө оруулалт бүрэн хийгдсэн эсэхийг гаалийн байгууллагаас
тухайн талбайд очиж нягтлан шалгах бөгөөд энэ журмын 2.3-т заасан шаардлагыг хангасан
тохиолдолд, гаалийн хяналтын бүс тогтоох тухай асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын
Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулан, шийдвэрлүүлнэ.
Гурав.Гаалийн хяналтын бүсийн хил
3.1.Гаалийн хяналтын бүсийн хилийг гаалийн удирдах төв байгууллага тогтооно.
3.2.Гаалийн хяналтын бүсийн хил, барааны төрөл, хяналт тавих харьяаллыг
эзэмшигч болон харьяалах байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлт, санал, үндэслэл, шаардлагыг
судлан үзсэний үндсэн дээр гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаалаар шинэчлэн
тогтоож болно.
3.3.Гаалийн хяналтын бүсэд дараах барилга байгууламж, талбайг багтаан хамааруулж
болно:
3.3.1.шалган нэвтрүүлэх боомт болон хилийн хяналтын бусад албадын ажлын
байр;
3.3.2.тээвэр зуучийн болон холбогдох бусад аж ахуйн нэгж байгууллагын бараа,
тээврийн хэрэгсэл хадгалах, ачих, буулгах, бараа ялгах ангилах талбай, агуулах.
Дөрөв.Гаалийн хяналтын бүсийн дэглэм
4.1.Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтрэхэд гаалийн байгууллагын зөвшөөрлийг
үндэслэнэ. Уг зөвшөөрөл нь байнгын болон түр хугацаатай байна.
4.2.Байнгын зөвшөөрөл нь тухайн хяналтын бүсэд тогтмол ажил үүрэг гүйцэтгэдэг
ажилтанд олгогдоно. Тухайн гаалийн байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр дээрх
зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагын үнэмлэх орлож болно.
4.3.Шаардлагатай бол түр хугацааны зөвшөөрлийг дараах ажилтан, албан
тушаалтанд олгоно:
4.3.1.мэргэжлийн хяналтын ажилтан;
4.3.2.засвар үйлчилгээ-техникийн ажилтан;
4.3.3.нийгмийн хэв журам сахиулах ажилтан;
4.3.4.хүн эмнэлгийн ажилтан;
4.3.5.онцгой байдлын албаны ажилтан;
4.3.6.хувь хүн;
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4.3.7.эрх бүхий бусад ажилтан.
4.4.Зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийг гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх
зорилгоор хяналтын бүсэд иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах бусад бичиг баримт,
зорчигчийн тийз, холбогдох барааны баримтыг үндэслэн нэвтрүүлнэ.
4.5.Бараа эзэмшигч, тээвэрлэгч, тээвэр зууч гаалийн хяналтын бүсэд бараа, тээврийн
хэрэгслийг ажлын цагаар оруулсан бол оруулснаас хойш, ажлын бус цагаар оруулсан бол
ажлын цаг эхэлснээс хойш тус тус 30 минутын дотор гаалийн байгууллагад бүртгүүлнэ.
4.6.Барааг гаалийн хяналтын бүсэд оруулснаас хойш гурав хүртэл хоног хадгалах
бөгөөд энэ хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлт хийлгээгүй бол гаалийн хяналтын бүсийн
эзэмшигч барааг гаалийн хяналтан дор гаалийн түр агуулахад шилжүүлнэ.
4.7.Хяналтын бүсэд хадгалах хугацаа хэтэрсэн барааг шилжүүлэх түр агуулах байхгүй
тохиолдолд гаалийн нээлттэй түр агуулахад шилжсэнээр тооцож, гаалийн хяналтын бүсэд
хадгална. Хадгалалтын хөлсийг эзэмшигч байгууллага тогтооно.
4.8.Гаалийн хяналтын бүсэд байршиж байгаа бараа, тээврийн хэрэгсэлд өөрчлөлт
орсон тохиолдолд гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч энэ тухай гаалийн
байгууллагад мэдэгдэнэ.
4.9.Энэ журмын 1.3 дахь хэсэгт зааснаас өөр бараа оруулах тохиолдолд гаалийн
удирдах төв байгууллагаас зөвшөөрөл авна.
4.10.Гаалийн хяналтын бүсэд аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг тухайн
гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллагын
дарга олгоно. Гаалийн хяналтын бүсэд явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь гаалийн хяналтын
үйл ажиллагаанд саад учруулахааргүй байна.
Тав.Захиалга дуудлагаар
гаалийн бүрдүүлэлт хийх
5.1.Мэдүүлэгч (цаашид “захиалагч” гэнэ)-ийн гадаадад илгээх буюу хилийн чанадаас
ирүүлсэн доор дурдсан бараанд, гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийг Гаалийн тухай хуулийн
236.5 дахь хэсэгт заасны дагуу өөр газарт буюу гаалийн хяналтын түр бүсэд мэдүүлэгчийн
зардлаар хийж болно. Үүнд:
5.1.1.түргэн муудах, хагарч гэмтэх, ачилт, буулгалт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн
тусгай нөхцөл шаардагдах;
5.1.2.улсын нууцын зэрэглэлд орох;
5.1.3.түүх соёлын дурсгалт зүйлс;
5.1.4.валют, валютын үнэт зүйл;
5.1.5.химийн болон тэсэрч дэлбэрэх бодис;
5.1.6.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж байгаа гадаадын дипломат
төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын бараа, тэнд ажиллагсдын
хувийн ачаа тээш;
5.1.7.аюултай ачаа;
5.1.8.зайлшгүй шаардлагатай бусад бараа.
5.2.Захиалагч гаалийн хяналт, шалгалтад шаардлагатай бичиг баримтыг бүрэн
бүрдүүлсний дараа бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт, шалгалт хийлгэхээс 1-3
хоногийн өмнө захиалгыг хяналт тавьж байгаа гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт,
шалгалт хариуцсан нэгжийн даргад энэ журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан захиалгын
хуудсаар өгнө.
5.3.Гаалийн хяналтын түр бүсэд гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийхэд үйлчилгээний
төлбөрийг гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаалаар батлагдсан хэмжээгээр
тооцож авна.
5.4.Гаалийн байгууллага захиалагчаас захиалга хүлээн авахдаа тухайн бараа,
тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлтийг гаалийн хяналтын түр бүсэд хийх шаардлагатай
эсэхийг нягтлан шалгасны эцэст гаалийн байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан
нэгжийн дарга шийдвэр гаргана.
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5.5.Захиалга хүлээн авсан тохиолдолд гаалийн мэдээллийн автоматжуулсан
системээс хяналт, шалгалт хийхээр томилогдсон гаалийн улсын байцаагчид энэ журмын
5.4 дэх хэсэгт заасан албан тушаалтан заавар, чиглэл өгнө.
5.6.Захиалагч гаалийн хяналт, шалгалтыг хийх ажлын байр, гаалийн улсын
байцаагчийн аюулгүй байдал, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ гаалийн улсын
байцаагчийг унаагаар хангах бөгөөд ажлын өдрийн үргэлжлэх хугацаа Хөдөлмөрийн тухай
хуульд заасан цагаас илүүгүй байна. Зайлшгүй тохиолдолд энэ журмын 5.4 дэх хэсэгт
заасан албан тушаалтны шийдвэрээр гаалийн хяналтын түр бүсэд илүү цагаар ажиллана.
5.7.Захиалагч гаалийн улсын байцаагчийн тавьж байгаа хууль ёсны шаардлагыг
биелүүлэх үүрэгтэй. Үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн, гаалийн хууль тогтоомжийг удаа дараа
зөрчиж байгаа захиалагчид гаалийн байгууллага захиалгын дагуу гаалийн хяналтын түр
бүсэд гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийхээс татгалзаж болно.
5.8.Захиалагч нь гаалийн улсын байцаагчийн албан үүрэгтэйгээ холбогдолгүй
тавьсан хүсэлт, шаардлагын тухай гаалийн байгууллагад мэдэгдэх эрх, үүрэгтэй.
5.9.Гаалийн хяналтын түр бүсэд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн улсын
байцаагчийн ажилласан хугацааг тооцохдоо эхэлсэн цагийг гаалийн байгууллагаас гарсан
цагаар, дууссан цагийг гаалийн бүрдүүлэлт хийгдсэн тухай баримт үйлдэж төлбөр хийгдсэн,
эсхүл нэхэмжлэл бичсэн цагаар тогтооно.
5.10.Гаалийн хяналтын түр бүсэд гаалийн бүрдүүлэлт хийсний хураамжийг 60 минут
бүрээр тооцож, ажил дуусахад дараагийн цаг эхэлсэн бол 30 минут хүртэл хагас цагаар, 30аас дээш минутыг нэг цаг гэж тооцно.
5.11.Гаалийн тэмдэглэгээний бүрэн бүтэн байдлыг захиалагч хариуцна.
5.12.Гаалийн улсын байцаагчийн тавьсан тэмдэглэгээнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд
дахин шалгалт хийх бөгөөд анх гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн гаалийн улсын байцаагчийг
заавал байлцуулна. Гаалийн улсын байцаагчийг байлцуулах боломжгүй тохиолдолд хяналт
тавьж байгаа гаалийн байгууллагын дарга ажлын хэсэг томилно.
5.13.Захиалагч зөрчил гаргасан тохиолдолд гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу
хариуцлага хүлээнэ.
5.14.Гаалийн улсын байцаагч нь албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн буюу зөрчил
гаргасан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
5.15.Гаалийн улсын байцаагч гаалийн хяналтын түр бүсэд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн
тухай гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан нэгжийн даргад 24 цагийн дотор мэдэгдэнэ.
Зургаа.Гаалийн хяналтын бүсийн хугацааг сунгах,
үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох
6.1.Хяналтын бүсийн хугацааг сунгуулахдаа энэ журмын 1.2 дахь хэсэгт заасан
хугацааг дуусгавар болохоос 30 хоногийн өмнө албан бичгээр хүсэлт гаргах бөгөөд энэ
журмын 2.3 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг бүрэн хангаж, хангалттай үнэлэгдсэн тухай
“Өөрийн үнэлгээний хуудас”-ын хамт гаалийн удирдах төв байгууллагад ирүүлнэ.
6.2.Энэ журмын 6.1 дэх хэсэгт заасан бичиг баримт болон гаалийн хяналтын бүс
эзэмшигчийн хууль сахилтын түвшинг харгалзан энэ журмын 1.2 дахь хэсэгт заасан хугацааг
гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаалаар гурав хүртэл жилээр сунгаж болно.
6.3.Хилийн боомт, шалган нэвтрүүлэх цогцолбор дахь гаалийн хяналтын бүс нь энэ
журмын 6.2 дахь хэсэгт хамаарахгүй.
6.4.Дараах тохиолдолд гаалийн удирдах төв байгууллагаас гаалийн хяналтын бүсийн
үйл ажиллагааг 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж болно:
6.4.1.энэ журмын 3.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 дэх хэсгийг зөрчсөн;
6.4.2.энэ журмын 1.8 дахь хэсэгт заасан өөрийн үнэлгээний хуудсаар хангалтгүй
үнэлэгдсэнтэй холбогдуулж, шаардлага хангуулах зорилгоор хяналт тавьж байгаа гаалийн
байгууллагаас өгсөн үүргийг хугацаанд нь биелүүлээгүй;
6.4.3.гаалийн хяналтын бүс, гаалийн хилийг тодорхойлсон анхааруулга, тэмдгийг
өөрчилж, гэмтээж, эвдсэн;
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6.4.4.хяналтын бүсэд нийгмийн хэв журам алдагдуулсан;
6.4.5.гаалийн байгууллага зөвшөөрснөөс бусад газраар бараа, тээврийн
хэрэгсэл, хувь хүн нэвтрүүлсэн;
6.4.6.бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй
нэвтрүүлсэн;
6.4.7.гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр аж ахуйн болон бусад
зориулалтаар байр, талбай түрээслүүлсэн, аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулсан.
6.5.Гаалийн удирдах төв байгууллага гаалийн хяналтын бүс тогтоосон шийдвэрийг
дараах тохиолдолд хүчингүй болгож үйл ажиллагааг зогсооно:
6.5.1.гаалийн байгууллагын байршил өөрчлөгдсөн;
6.5.2.хилийн боомт хаагдсан;
6.5.3.гаалийн хяналтад байгаа барааг хадгалах газар өөрчлөгдсөн;
6.5.4.барааг ачих, буулгах, шилжүүлэн ачих газар өөрчлөгдсөн;
6.5.5.гаалийн хяналтад байгаа барааг тээвэрлэж байгаа тээврийн хэрэгслийн
зогсоол өөрчлөгдсөн;
6.5.6.гаалийн байгууллагын зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулсан;
6.5.7.гаалийн хяналтын бүсэд 6 сар, түүнээс дээш хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлт
хийгдээгүй;
6.5.8.гаалийн хяналтын бүсийн эзэмшигч хүсэлт гаргасан;
6.5.9.хуулийн этгээд татан буугдсан, эсхүл гаалийн хяналтын бүсийг бусдад
худалдах, бэлэглэх, барьцаалах, түрээслүүлэх зэргээр шилжүүлсэн;
6.5.10.гаалийн хяналтын бүс ажиллуулах хугацаа дуусгавар болсон боловч
сунгуулах хүсэлт гаргаагүй;
6.5.11.гаалийн тухай хууль тогтоомж болон хяналтын бүсийн дэглэмийг хоёр
буюу түүнээс дээш удаа зөрчсөн;
6.5.12.гаалийн байгууллагад ирүүлсэн бичиг баримтыг хуурамчаар бүрдүүлсэн
болох нь тогтоогдсон;
6.5.13.энэ журмын 6.4 дэх хэсэгт заасан хугацаанд зөрчлийг арилгаагүй;
6.5.14.хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч болон гүйцэтгэх удирдлага нь гэмт
хэрэг үйлдэж, шүүхээр шийтгүүлсэн.
6.6.Гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга гаалийн хяналтын бүсийг хүчингүй
болгосон тухай тушаал гаргаж, шийдвэрийг нийтэд мэдээлнэ.
6.7.Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагааг энэ журмын 6.4, 6.5 дахь хэсэгт
заасны дагуу түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тохиолдолд тухайн гаалийн хяналтын
бүсэд байршиж буй барааг Гаалийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.1, 44.2 дахь хэсэгт
заасан хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлтийн холбогдох горимд байршуулах эсхүл өөр гаалийн
хяналтын бүсэд гаалийн хяналтан дор шилжүүлнэ.
6.8.Энэ журмын 6.7 дахь хэсэгт заасны дагуу барааг гаалийн бүрдүүлэлтийн
холбогдох горимд байршуулаагүй, өөр гаалийн хяналтын бүсэд шилжүүлээгүй тохиолдолд
Гаалийн тухай хуулийн 298 дугаар зүйлийн 298.1 дэх хэсэгт заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
Долоо.Бусад
7.1.Гаалийн хяналтын бүсэд хадгалагдаж байгаа бараа алдагдсан, гаалийн
байгууллагын зөвшөөрөлгүй олгогдсон, устгагдсан, гэмтсэн тохиолдолд тухайн бараанд
ногдох гаалийн болон бусад татварыг гаалийн хяналтын бүс тогтоолгосон аж ахуйн нэгж,
байгууллага төлнө.
7.2.Гаалийн хяналтын бүсэд оруулсан, гаргасан бараа, тээврийн хэрэгслийн мэдээг
гаалийн хяналтын бүс эзэмшигч сар бүр гаргаж, дараа сарын 05-ны өдрийн дотор хяналт
тавьж байгаа гаалийн байгууллагад өгнө.
7.3.Гаалийн хяналтын бүсийн дэглэм зөрчсөн тохиолдолд гаалийн хууль тогтоомжийн
дагуу хариуцлага хүлээнэ.
7.4.Гаалийн байгууллагад гаргаж өгсөн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд
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гаалийн хяналтын бүс эзэмшигч тухай бүр гаалийн байгууллагад мэдэгдэнэ.
7.5.Гаалийн хяналтын бүсэд гаалийн түр агуулах байгуулж болно.
7.6.Энэ журмаар зохицуулагдаагүй бусад асуудлыг гаалийн тухай хууль тогтоомж
болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/294 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын 1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮС ТОГТООЛГОХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД
БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
. . . . . он. . . сарын . . . өдөр
№
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Хуудасны
тоо

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар
гэрчлүүлсэн хуулбар;
Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулснаас хойш явуулж байгаа үйл
ажиллагааны болон үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдлагын
талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга;
Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан (энэ журмын 2.2.4 дэх
заалтад заасан шаардлага хангасан);
Дансны хуулга (энэ журмын 2.2.4 дэх заалтад заасан шаардлага
хангасан);
Татварын байгууллагын тодорхойлолт (энэ журмын 2.2.5 дахь
заалтад заасан шаардлага хангасан);
Нийгмийн даатгалын сүүлийн сарын тайлан (энэ журмын 2.2.6
дахь заалтад заасан шаардлага хангасан);
Зээлтэй тохиолдолд холбогдох банк болон санхүүгийн
байгууллагын тодорхойлолт (энэ журмын 2.2.7 дахь заалтад
заасан шаардлага хангасан);
Үл хөдлөх хөрөнгө, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ,
захирамжийн хуулбар, эсхүл түрээсийн гэрээ, газар өмчлөгчийн
зөвшөөрөл (энэ журмын 2.2.8 дахь заалтад заасан шаардлага
хангасан);
Даатгалын гэрээ (энэ журмын 2.2.9 дэх заалтад заасан);
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (төсөл хэрэгжүүлэх явцад
байгалийн нөөцийг ашиглан, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл
учруулж болзошгүй тохиолдолд);
Гаалийн хяналтын бүсийн төсөл (энэ журмын 2.1 дэх хэсэгт
заасан шаардлага хангасан).
Нийт . . . . хуудас
Овог нэр:
Албан тушаал:
Холбоо барих
ажилтан
Утасны дугаар:
mail хаяг:

Хүлээн
авсан
тэмдэглэл

Хүлээлгэн өгсөн: . . . . . . . . . . ./ гарын үсэг/. . . . . . . . . . . ./гарын үсгийн тайлал/
/. . . . . . . . . . . ./албан тушаал/
Хүлээн авсан: . . . . . . . . . . . . ./гарын үсэг/. . . . . . . . . . . . /гарын үсгийн тайлал/
/. . . . . . . . . . . . /албан тушаал/
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/294 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын 2 дугаар хавсралт

ЗАХИАЛГЫН ХУУДАС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Огноо
Гаалийн байгууллагын нэр
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
нэр
Гаалийн шалгалт хийх байршил
Нэр, төрөл
Бараа,
Тоо, хэмжээ
тээврийн
Баглаа,
хэрэгслийн
боодлын
төрөл
Захиалга хүлээн авсан гаалийн
хяналт, шалгалтын асуудал
хариуцсан нэгжийн дарга
Гаалийн байгууллагын шийдвэр

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
1999 оны 11 дүгээр
Дугаар 475
сарын 30-ны өдөр 								

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын 1999 оны 141 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол
Улсын гаалийн ерөнхий газрын дүрэм”-ийн 11 дүгээр заалт, Монгол Улсын гаалийн ерөнхий
газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 1999 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуралдааны
шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн улсын байцаагчийн тангараг өргөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Энэхүү журмыг 1999 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

ДАРГА

Т.ЛХАГВАА

(МУГЕГ-ын даргын 1999 оны 475 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн улсын
байцаагчийн тангараг өргөх журам”-д Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 11 дүгээр
сарын 12-ны өдрийн 712 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг хавсралтын
холбогдох хэсэгт тусгав.)
---оОо---

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий
газрын даргын 1999 оны
475 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН
ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРАМ
1.Монгол Улсын иргэн гаалийн улсын байцаагчийн эрх авсан нөхцөлд гаалийн улсын
байцаагчийн тангараг/цаашид “Тангараг” гэх/-ийг ёс төртэй өргөнө.
2.Тангараг өргөх болон Тангарагийн өдрийн ёслолыг Тамгын хэлтэс зохион байгуулна.

(Энэ хэсэгт Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн
712 дугаар тушаалаар оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусган найруулав.)

3.Тангарагийг гаалийн ажилтнууд хамтаар болон ганцаар өргөж болно.
4.Тангараг өргөх ажилтнуудын нэрсийн жагсаалт, тангараг өргөх хугацааг Монгол
Улсын Гаалийн ерөнхий газрын дарга батална.
5.Тангараг өргөх ёслолын ажиллагаанд Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүд оролцоно. Тангараг өргөж байгаа
ажилтныг шууд захирах албан тушаалтан болон бусад ажилтнууд уг арга хэмжээнд оролцож
болно.

(Энэ хэсэгт Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн
712 дугаар тушаалаар оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусган найруулав.)
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6.Тангараг өргөх ёслолын байр/газар/-ыг Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын
дарга тогтоож, Тамгын хэлтсийн дарга бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж, тангараг өргөх
ёслолын ажиллагааг удирдана.
Тангараг өргөх ёслолын байр/газар/-ыг ёслол төгөлдөр тусгайлан бэлтгэж, Монгол
Улсын төрийн сүлд, төрийн далбааг хүндэтгэлтэйгээр байрлуулна.
7.Тангараг өргөх ажилтан ёслолын байр /газар/-нд тогтоосон цагт ирж, Монгол Улмын
төрийн сүлд рүү харж цэх зогсоно. Хамтаар өргөх бол эгнэн зогсоно.
8.Ёслолын ажиллагааг удирдаж буй албан тушаалтан тангараг өргөх ёслолын
ажиллагааг нээж, гаалийн улсын байцаагчийн эрх олгох тухай Монгол Улсын Гаалийн
ерөнхий газрын даргын тушаалыг уг ёслолд оролцогчдод танилцуулан тангарагийн бичгийг
тангараг өргөгч бүрт гардуулна.
9.Тангарагийг хамтаар өргөж байгаа үед тангараг өргөгчдийн насаар ахмад нь
гаалийн улсын байцаагчийн тангарагийг цээжээр дээдлэн дуудаж, бусад нь дагалдана.
Тангараг ганцаар өргөгч тангарагийг цээжээр дээдлэн дуудна. Тангараг өргөж байх үед уг
ёслолд оролцогчид босож хүндэтгэнэ.
10.Тангарагийг дээдлэн дуудаж дуусаад тангараг өргөгч төрийн сүлдэнд мэхийн
ёсолж хүндэтгээд, төрийн далбааны өмнө очиж зүүн өвдөг сөхрөн адис авна.
11.Тангараг өргөсөн ажилтан тангарагийн бичигт тангараг өргөсөн он, сар, өдөр,
газар, овог, нэрээ бичиж гарын үсэг зурна.
12.Тангараг өргөсөн ажилтнууд тангарагийн бичигт гарын үсэг зурж дууссаны дараа
Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын дарга тангараг өргөсөн ажилтнуудад баяр хүргэж,
гаалийн улсын байцаагчийн энгэрийн тэмдэг, хувийн дардсыг гардуулж, ёслолын ажиллагааг
хаана.
13.Тангарагийн бичиг болон батламжийг тухайн ажилтны хувийн хэрэгт хадгална.
(Энэ хэсэгт Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн
712 дугаар тушаалаар оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусган найруулав.)
(МУГЕГ-ын даргын 1999 оны 475 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн улсын
байцаагчийн тангараг өргөх журам”-ын 14 дэх заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2007 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 712 дугаар тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон.)

---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2001.10.15					Äóãààð 635		

Óëààíáààòàð õîò

Æóðàì áàòëàõ òóõàé
	Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2001 îíû 10 äóãààð
ñàðûí 16-íû ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Õ¿íäýò ãààëü÷èí” òýìäýã îëãîõ æóðìûã õàâñðàëò ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Ýíý òóøààëûã ãàðñàí ºäðººñ äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА
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ÌÓÃÅÃ-ûí äàðãûí 2001 îíû
635 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

“Õ¯ÍÄÝÒ ÃÀÀËÜ×ÈÍ” ÒÝÌÄÝÃ ÎËÃÎÕ ÆÓÐÀÌ
1. Ãààëèéí áàéãóóëëàãûã õºãæ¿¿ëýí áýõæ¿¿ëýõýä òîäîðõîé õóâü íýìýð îðóóëñàí
øèëäýã òýðã¿¿íèé àæèëòàíä “Õ¿íäýò ãààëü÷èí” òýìäýã /öààøèä “Òýìäýã” ãýæ íýðëýãäýõ/
îëãîõîä ýíý æóðìûã áàðèìòëàíà.
2. Òýìäýã íü àæèëòíû àæëûí ¿ð ä¿í, ¿ð á¿òýýëèéã àëäàðøóóëàõààð “Õ¿íäýò äýâòýð”-ò
áè÷èãäñýíèéã ãýð÷ëýõ ç¿éë áîëíî.
3. Òýìäýã îëãîõ àñóóäëûã õýëòýñ, àëáà, òºâ, õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí
òîäîðõîéëîëòûã óíäýñëýí ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí Зàõèðãààíû çºâëºëèéí
õóðàëäààíààð õýëýëöýæ øèéäâýðëýíý.
4.Òýìäãèéã ãàãöõ¿¿ ãààëèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàæ áàéñàí áîëîí àæèëëàæ áàéãàà
àæèëòíóóäàä îëãîõ áºãººä ÷èíãýõäýý äîð äóðäñàí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàðãàëçñàí
áàéâàë çîõèíî. ¯¿íä:
1/Òýìäãýýð øàãíóóëàõààð íýð äýâøèã÷ ãààëèéí áàéãóóëëàãàä 15 æèëýýñ äýýø
õóãàöààãààð òàñðàëòã¿é àæèëëàñàí áàéõ;
2/Áóñäûã õîøóó÷èëæ, èäýâõè ñàíàà÷ëàãà, ¿ð á¿òýýë ãàðãàñàí áàéõ;
3/Ñàõèëãûí ÿìàð íýã øèéòãýë àâ÷ áàéãààã¿é áàéõ;
5.Òýìäãýýð øàãíàãäñàí õ¿ì¿¿ñò îëãîõ ìºíãºí øàãíàëûí õýìæýý íü õîëáîãäîõ õóóëü
òîãòîîìæèä çààñàí õýìæýýíýýñ õýòðýýã¿é áàéíà.
6.Òýìäãýýð øàãíàãäàãñàä Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 6-ä çààñàí
ýðõèéí áàòàëãààãààð òýðã¿¿í ýýëæèíä õàíãàãäàíà.
7.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õàìòûí àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëýõýä áîäèòîé õóâü íýìýð
îðóóëñàí ãàäààä îðíóóäûí ãààëèéí àæèëòàíã Òýìäãýýð øàãíàæ áîëîõ áºãººä ýíý òîõèîëäîëä
æóðìûí 5, 6 äóãààð çààëò õàìààðàõã¿é.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2005 оны 04 дүгээр
сарын 05-ны өдөр

Дугаар 192

Улаанбаатар хот

Хөдөлмөрийн нөхцӨлийн тухай
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт, 79 дүгээр
зүйлийн 6 дахь заалт болон 91 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ
нь:
1.Улсын Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн 2004 оны 04 дүгээр сарын 29-ний
өдрийн 04/136/1202 тоот дүгнэлтийг үндэслэн Гаалийн төв лабораторийн гаалийн улсын
байцаагч нарын хөдөлмөрийг хэвийн бус, хүнд нөхцөлөөр тооцсугай.
2.Гаалийн төв лабораторийн гаалийн улсын байцаагч нарыг ажлын богиносгосон
цагаар ажиллуулж, амралтын хоногийн нэмэгдлийг тухай бүр тооцон, хөдөлмөр хамгааллын
хэрэгсэл, хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн/нормын сүү/-ээр хангаж байхыг Санхүү,
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хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга З.Ринад даалгасугай.
3.Энэхүү тушаалыг 2005 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА

Х.БААТАР
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2006 оны 11 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

Дугаар 769

Улаанбаатар хот

Хурал зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар
зүйлийн 8.4, Гаалийн тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.2.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ
нь:
1.Удирдлагын үйл ажиллагааг шуурхай болгох зорилгоор тодорхой хуваарийн дагуу
сар бүр видео хурал зохион байгуулж байхаар тогтоосугай.
2.Видео хурлыг зохион байгуулах ажлын дэгийг хавсралтаар баталсугай.
3.Видео хурлыг явуулах хуваарийг хагас жил тутамд батлуулж, заасан хугацаанд нь
явуулах бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг Мэдээллийн технологийн хэлтэс /С.Алтангэрэл/,
Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс/Б.Түвшинжаргал/-т үүрэг болгосугай.
4.Энэ тушаалыг 2006 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.БАТТӨМӨР
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2006 оны 769 дүгээр тушаалын хавсралт

ВИДЕО ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ДЭГ
1.Видео хурлыг онлайн холболтоор болон интернет ашиглан явуулна.
2.Видео хурлыг тогтоосон цагт эхэлж 30-45 минутад /хэлэлцэх асуудлын багтаамжаас/
багтаан явуулна.
3. Видео хуралд хэлэлцэх асуудлын чиглэл, хэзээ, хэдэн цагаас, хэн хэн оролцсон
байх тодорхой хуваарийг хагас жилээр гаргаж, Гаалийн ерөнхий газрын даргаар батлуулж
хүргүүлэх.
Хэрэгжилтийн биелэлтийг тайлагнах ажлыг Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсээс
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Мэдээллийн технологийн хэлтэстэй хамтран гүйцэтгэнэ.
4. Видео хурлын батлагдсан хуваарийг 5,12 дугаар сарын 15-ны дотор хэлтэс, алба,
дэргэдэх болон харьяа гаалийн газар, хороодын дарга нарт хүргүүлсэн байна.
5.Батлагдсан хуваарь харгалзалгүйгээр явуулах видео хурлын тов болон хэлэлцэх
асуудлын сэдвийг хурал хийхээс хоёр өдрийн өмнө холбогдох байгууллагуудын дарга нарт
Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсээс мэдэгдэнэ.
6.Видео хуралд оролцох байгууллагуудын дарга нар болон Мэдээллийн технологийн
хэлтэс хариуцан хурал явуулах тоног төхөөрөмжийг урьдчилан бэлтгэж, хурал эхлэхээс
5-10 минутын өмнө програмын холболтыг шалган бэлэн болгосон байна.
Хурал явагдах өрөө, тасалгааг гадны дуу чимээнээс тусгаарлаж, тав тухтай байдлыг
хангасан байна.
7.Видео хуралд оролцогчид санал, асуулга гаргах, ажлаа илтгэх үедээ веб камерыг
дэлгэцний ойр байрлуулж түүний зүг харсан байна.
Мөн микрофоныг өөртөө ойрхон байрлуулж, тод, ойлгомжтой ярина.
8.Видео хуралд оролцогчид хурал эхлэх цагаас хоцрохыг хориглоно. Видео хуралд
оролцохгүй болсон шалтгаанаа Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст урьдчилан мэдэгдсэн
байна.
9. Видео хурлыг шуурхай, оновчтой, үр дүнтэй болгохоор хүн бүр анхаарна.
Удирдлагаас өгөх үүрэг, даалгаврын талаар асуух, хийсэн ажлаа илтгэхдээ 5 хүртэлх
минутын хугацаанд багтаан оновчтой, тодорхой илтгэнэ.
10.Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс видео хуралд оролцогчдыг бүртгэж, хурлын
тэмдэглэлийг хөтөлж хадгална. Хуваарийн дагуу нэр заасан байгууллага, удирдлагууд
хуралд оролцоогүй тохиолдолд хариуцлага тооцно.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 îíû 10 äóãààð
ñàðûí 15-íû ºäºð

Äóãààð 640

Óëààíáààòàð õîò

Æóðàì áàòëàõ òóõàé
Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 281 ä¿ãýýð ç¿éëèéã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä öîë îëãîõ æóðàì”-ûã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Òóøààëûí áèåëýëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Ñòðàòåãè òºëºâëºëò, ýðõ ç¿é, õàìòûí
àæèëëàãààíû ãàçàð/Ë.Äýëãýðáàÿð/-ò äààëãàñóãàé.
3.Òóøààë ãàðñàíòàé õîëáîãäóóëàí Óëñûí Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2006 îíû
178 äóãààð òóøààëûã õ¿÷èíã¿é áîëñîíä òîîöñóãàé.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ
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Óëñûí Гààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 640 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÁÀÉÖÀÀÃ×ÈÄ ÖÎË ÎËÃÎÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã.Åðºíõèé ç¿éë
1.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð, èòãýë ç¿òãýë ãàðãàæ, ¿íýí÷ øóäàðãà,
¿ð á¿òýýëòýé àæèëëàñàí, ãààëèéí õîëáîãäîëòîé õóóëü òîãòîîìæ, ýðõ ç¿éí àêòûã áîëîâñðîíãóé
áîëãîõîä çîõèõ õóâü íýìýð îðóóëñàí, ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ºìíº òàâèãäàæ áàéãàà çîðèëòûã
õàíãàí áèåë¿¿ëýõ ÷àäâàð á¿õèé ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä ìýðãýøëèéí öîë /öààøèä “öîë”
ãýíý/ îëãîõòîé õîëáîãäñîí àñóóäëûã ýíý æóðìààð çîõèöóóëíà.
1.2.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä öîë îëãîõ àñóóäëûã Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
Çàõèðãààíû çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëöýæ äàðãûí òóøààëààð îëãîíî.
1.3.Öîë òóñ á¿ðò ¿íýìëýõ, òýìäýã áàéõ áºãººä òýìäãèéã áàðóóí ýíãýðò ç¿¿íý.
1.4.Öîëûã àëáàí òóøààë, óðàìøóóëàë, øàãíàëä ¿ë õàìààðóóëíà.
1.5.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí öîëûã àëãàñóóëàí îëãîõã¿é.
Õî¸ð.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí öîë
2.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä äîð äóðäñàí öîë îëãîíî:
2.1.1.Ãààëèéí æèíõýíý çºâëºõ;
2.1.2.Ãààëèéí èòãýìæèò çºâëºõ;
2.1.3.Ãààëèéí çºâëºõ.
Ãóðàâ.Öîë îëãîõ
3.1.“Ãààëèéí çºâëºõ” öîëûã äàðààõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã õàíãàñàí ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷èä îëãîíî:
3.1.1.àæèë ìýðãýøëèéí ò¿âøèí òîãòîîõ ¿çëýã, áóñàä øàëãàëòóóäàä ñàéí, ò¿¿íýýñ
äýýø ¿íýëãýý àâñàí, ¿ð ä¿íãèéí ãýðýýíèé áèåëýëò íü á¿ðýí õàíãàãäñàí;
3.1.2.ãààëèéí áàéãóóëëàãàä 5-ààñ äîîøã¿é æèë àæèëëàñàí;
3.1.3.öîë îëãóóëàõ àñóóäëûã òóõàéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæèéí õàìò îëíû
õóðëààð õýëýëöýæ 90-ýýñ äîîøã¿é õóâèéí ñàíàë àâñàí;
3.1.4.¸ñ ç¿éí áîëîí ñàõèëãûí çºð÷èëã¿é;
3.1.5.áèå äààí áîëîâñðóóëñàí á¿òýýë, ãààëèéí áîëîí õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõîä èäýâõòýé îðîëöñîí áàéõ, ãààëèéí ¿éë àæèëëàãààíä øèíýëýã àðãà
áàðèë ñàíàà÷èëæ íýâòð¿¿ëñýí;
3.1.6.õàðèóöñàí àæèëäàà àìæèëò ãàðãàñàí;
3.1.7.ãààëèéí ÷èãëýëýýð ìýðãýøñýí, ãààëèéí àæëûí äàäëàãà òóðøëàãà ýçýìøñýí
áàéõ.
3.2.“Ãààëèéí èòãýìæèò çºâëºõ” öîëûã äàðààõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã õàíãàñàí ãààëèéí
óëñûí áàéöààã÷èä îëãîíî:
3.2.1.ãààëèéí áàéãóóëëàãàä 10-ààñ äîîøã¿é æèë àæèëëàñàí, “Ãààëèéí çºâëºõ”
öîë àâààä 3-ààñ äîîøã¿é æèë àæèëëàñàí;
3.2.2.ãààëèéí ñèñòåìä õÿíàëò, á¿ðä¿¿ëýëòèéí òàëààð øèíý àðãà áàðèë, òåõíîëîãè
íýâòð¿¿ëñýí;
3.2.3.ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõîä ÷èãëýñýí òîäîðõîé
àñóóäàë äýâø¿¿ëæ øèéäâýðë¿¿ëñýí, áèå äààí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áîëîí îíîëûí á¿òýýë
òóóðâèñàí, ìàòåðèàë íèéòë¿¿ëñýí;
3.2.4.àæëûí áîëîí ¿éë àæèëëàãààíû îíîâ÷òîé á¿òýö, á¿ðýëäýõ¿¿í áèé áîëãîñîí,
òºñºâ õºðºíãèéã õýìíýñýí, õàìò îëíûã ÷àäâàðæóóëàõ, òºëºâø¿¿ëýõòýé õîëáîîòîé îíîâ÷òîé
¿éë àæèëëàãààã õýâø¿¿ëñýí;
3.2.5.Ýíý æóðìûí 3.1-ä çààñàí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã á¿ðýí õàíãàñàí áàéõ.
3.3.“Ãààëèéí æèíõýíý çºâëºõ” öîëûã äàðààõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã õàíãàñàí ãààëèéí
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óëñûí áàéöààã÷èä îëãîíî:
3.3.1.ãààëèéí áàéãóóëëàãàä 15-ààñ äîîøã¿é æèë àæèëëàñàí;
3.3.2.ýíý æóðìûí 3.1, 3.2-ò çààñàí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã á¿ðýí õàíãàñàí;
3.3.3.ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õºãæèëä áîäèòîé õóâü íýìýð îðóóëñàí áàéõ.
3.4. Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä îëãîãäñîí öîëíû íýìýãäëèéã ñàð òóòàì äîð äóðäñàí
õóâèàð îëãîíî:
Ñàð á¿ð îëãîõ öîëíû íýìýãäëèéí õóâü
/¯íäñýí öàëèíãààñ/
25%
20%
15%

Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí öîëíû íýð
-Ãààëèéí æèíõýíý çºâëºõ
-Ãààëèéí èòãýìæèò çºâëºõ
-Ãààëèéí çºâëºõ

Äºðºâ.Ãààëèéí öîëòîé ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ¿¿ðýã õàðèóöëàãà
4.1.Ãààëèéí öîëòîé ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü òóõàéí æèëä õèéñýí àæëûí òîâ÷
òàéëàíã ãàðãàæ äàðàà æèëèéí 01 ä¿ãýýð ñàðûí 20-íû äîòîð Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
çàõèðãàà, õ¿íèé íººöèéí àñóóäàë õàðèóöñàí çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæèä èð¿¿ëæ áàéíà.
4.2.Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí çàõèðãàà, õ¿íèé íººöèéí àñóóäàë õàðèóöñàí
çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæ íü èð¿¿ëñýí òàéëàíòàé òàíèëöààä îíîâ÷òîé ñàíàë, ¿ð á¿òýýëòýé
ñàíàà÷ëàãûã íýâòð¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëíà.
4.3.Ãààëèéí öîëòîé áàéöààã÷ íàðò àæëûí àðãà áàðèë áîëîí öààøèä àíõààðàõ çàðèì
àñóóäëûí òàëààð Óëñûí Гààëèéí åðºíõèé ãàçðààñ çºâëºìæ ãàðãàæ õ¿ðã¿¿ëíý.
Òàâ.Öîë áóóðóóëàõ, õàñàõ
5.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí öîëûã äàðààõ òîõèîëäîëä áóóðóóëæ áîëíî:
5.1.1.ñàíóóëàõààñ áóñàä ñàõèëãûí øèéòãýë 1 óäàà õ¿ëýýñýí;
5.1.2.ìýðãýøëèéí ò¿âøèí òîãòîîõ øàëãàëòàä 2, ò¿¿íýýñ äýýø óäàà õàíãàëòã¿é
¿íýëãýý àâñàí;
5.1.3.óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâðûã óäàà äàðàà /2, ò¿¿íýýñ äýýø/ õàíãàëòã¿é
áèåë¿¿ëñýí.
5.2.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí öîëûã äàðààõ òîõèîëäîëä õàñ÷ áîëíî:
5.2.1.ñàõèëãûí øèéòãýë 2, ò¿¿íýýñ äýýø óäàà õ¿ëýýñýí.
5.3.3àõèðãààíû ñàíàà÷èëãààð ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõèéã õàññàí, ãààëèéí
àëáàíààñ õàëàãäñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí öîëûã õýðýãñýõã¿é áîëãîíî.
5.4. Öîëîî õàñóóëñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä 3 æèëèéí äîòîð äàõèí öîë îëãîõã¿é.
Çóðãàà.Áóñàä ç¿éë
6.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí öîëûã õàìò îëíû õóðëûí ïðîòîêîë, áàéãóóëëàãûí
òîäîðõîéëîëòûã ¿íäýñëýí îëãîíî.
6.2.Õóóëüä çààñíû äàãóó àæëààñàà ò¿ð ÷ºëººëºãäñºí áóþó öàëèíã¿é ÷ºëºº àâñàí
àæèëòàíä òóõàéí õóãàöààíä öîëíû íýìýãäëèéã îëãîõã¿é.
6.3.Äýýä áàéãóóëëàãûí òîìèëîëòîîð ººð áàéãóóëëàãàä øèëæñýí, ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ
ºíäºð íàñíû òýòãýâýðò ãàðñàí àæèëòàíä öîëûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí ýäë¿¿ëæ, 36 ñàðûí öîëíû
íýìýãäëèéã íýã óäàà îëãîíî.
---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 оны 10 дугаар 			
сарын 17-ны өдөр

Дугаар 658

Улаанбаатар хот

ÆÓÐÀÌ ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 276 äóãààð ç¿éëèéã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ, ýäýëãýýíèé õóãàöàà, ÿëãàõ òýìäãèéí
çàãâàð, õýðýãëýõ æóðàì”-ûã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ, ÿëãàõ òýìäãèéã áýëòãýõ, õàíãàõ
àæëûã òîãòîîñîí æóðìûí äàãóó çîõèîí áàéãóóëæ àæèëëàõûã Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ãàçàð
/Í.Áîëä /-ò, òóøààëûí áèåëýëòýä õÿíàëò òàâüæ, ä¿ðýìò õóâöàñ õýðýãëýæ áóé áàéäàëä ¿çëýã
õèéæ áàéõûã Çàõèðãàà, õ¿íèé íººöèéí õýëòýñ /×.Ýíõòóÿà/, ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà
íàðò ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
3.Ýíý òóøààë ãàðñàíòàé õîëáîãäóóëàí Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2001 îíû 265, 2006 îíû 20 äóãààð òóøààëûã òóñ òóñ õ¿÷èíã¿é áîëñîíä òîîöñóãàé.

ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ

(ГЕГ-ын даргын 2008 оны 658 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ, ýäýëãýýíèé õóãàöàà, ÿëãàõ òýìäãèéí çàãâàð, õýðýãëýõ æóðàì”ийн Нэгдүгээр хавсралтад заасан 14 дэх хэсгийн ГУБ-ийн петлицний эдэлгээний хугацааг
ГЕГ-ын нэгж болон дэргэдэх байгууллагад 3 жил, харьяа газар хороодод 2 жил байхаар
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/228 дугаар
тушаалаар өөрчлөлт оруулсныг холбогдох хэсэгт тусган оруулсан. )

Óëñûí Гààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
äàðãûí 2008 îíû 658 äóãààð
òóøààëûí õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÁÀÉÖÀÀÃ×ÈÉÍ Ä¯ÐÝÌÒ ÕÓÂÖÀÑ,
ÝÄÝËÃÝÝÍÈÉ ÕÓÃÀÖÀÀ, ßËÃÀÕ ÒÝÌÄÃÈÉÍ ÇÀÃÂÀÐ,
ÕÝÐÝÃËÝÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã.Åðºíõèé ç¿éë
1.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ, ÿëãàõ òýìäýã /öààøèä “ä¿ðýìò õóâöàñ”
ãýõ/ áýëòãýõ, õàíãàõ, õýðýãëýõýä ýíýõ¿¿ æóðìûã ìºðäëºã áîëãîíî.
1.2.Ìîíãîë Уëñûí èðãýí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí òàíãàðàã ºðãºæ, ãààëèéí
áàéãóóëëàãàä òîìèëîãäîí àæèëëàõ ýðõ àâñàíààð ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ
õýðýãëýõ ýðõ ýäýëæ, ÿëãàõ òýìäýã õýðýãëýíý.
1.3.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñíû íèéë¿¿ëýëòèéã òºñâèéí õºðºíãººð
ñàíõ¿¿æ¿¿ëíý.
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Õî¸ð. Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ
Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ, ÿëãàõ òýìäýã íü áàòëàãäñàí çàãâàðààð
¿éëäâýðëýñýí ºäºð òóòàì õýðýãëýõ ä¿ðýìò õóâöàñ, àæëûí õóâöàñ, ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí
ÿëãàõ òýìäýã, òîâ÷îîñ (Õàâñðàëò ¹1, 2, 3-ä çààñàí) á¿ðýëäýíý.
2.1. ªäºð òóòàì õýðýãëýõ ä¿ðýìò õóâöàñ
2.1.1.ýðýãòýé, ýìýãòýé êîñòþì- õàãàñ íîîñîí äààâóóãààð õèéñýí ñààðàë
ºíãèéí ñîíãîäîã çàãâàðûí ïèäæàê, õàð õºõ ºíãèéí øóëóóí çàãâàðûí ºìä, ºâäºã ¿ë ÿëèã
ºíãºðñºí óðòòàé áàíçàë;
2.1.2.õàâàð íàìðûí õóâöàñ - äàí õ¿ðýì, õàð õºõ ºíãèéí, õèéìýë ¿ñýí ñàëäàã
äîòîðòîé, õàð ºíãèéí õèéìýë ¿ñтэй ñàëäàã æèæèã çàõòàé, õ¿ðýìíèé ç¿¿í ýíãýðò “ìîíãîëûí
ãààëü” ãýäýã ¿ãèéã øàð ºíãèéí óòñààð õàòãàæ î¸ñîí, ç¿¿í, áàðóóí õàæóó òàëäàà äàëä
õàëààñòàé, êíîïîí òîâ÷îîð äàðóóëñàí áîãèíî ñîéëòòîé, çàëãàà ìºðòýé, õàíöóé íü ìàíæåòòàé,
ìàíæåòíèé ºðãºíèéã òîõèðóóëàã÷ êíîïîí òîâ÷òîé, ºãçºã õààñàí óðòòàé;
2.1.3.çóíû äàìðàí ìàëãàé-õàð õºõ ºíãèéí çóçààí äààâóóãààð î¸ñîí, ñîíãîäîã
çàãâàðòàé, ñàðàâ÷òàé;
2.1.4.ºâëèéí ìàëãàé-Îð÷èí ¿åèéí òåõíîëîãèîð áîëîâñðóóëñàí ¿ñëýã íýõèéãýýð
¿ñèéã äîòîãø õàðóóëàí î¸ñîí, ñàðàâ÷òàé, ñºõºæ áóóëãàäàã, ¿ñèéã íü ãàäàãø õàðóóëàí õèéñýí
÷èõýâ÷òýé, ãààëèéí óëñûí åðºíõèé áàéöààã÷ áóþó òýðã¿¿í ò¿øìýë, Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé
ãàçðûí äýä äàðãà áóþó ýðõýëñýí ò¿øìýëèéí ºâëèéí ìàëãàé íü êàðàêóëü õóðãàíû àðüñààð
¿ñèéã íü ãàäàãø õàðóóëàí î¸ñîí, çàãâàð íü ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ºâëèéí ìàëãàéòàé
èæèë áàéíà;
2.1.5.çóíû íàðíû ìàëãàé-õºõ ºíãèéí, ñàðàâ÷òàé, óðä òàëäàà ãààëèéí ýìáëåì,
ò¿¿íèé ãàäíà òàëààð òîéðóóëàí “mongolian customs” ãýäýã ¿ãèéã øàð óòñààð õàòãàñàí;
2.1.6.ñîðî÷êîí öàìö-öàãààí ºíãèéí, óðò, áîãèíî õàíöóéòàé, ç¿¿í, áàðóóí ýíãýðòýý
òàãòàé õàëààñòàé, ìºðäºñòýé;
2.1.7.ýðýãòýé, ýìýãòýé çàíãèà- õàð õºõ ºíãèéí, ýðýãòýé íü åðäèéí çàíãèääàã,
ýìýãòýé íü íàðèéí öàõèëãààí òîâ÷èí òîõèðóóëàã÷òàé;
2.1.8.òýëýý-õàð õºõ ºíãèéí, íÿãò ìàòåðèàëààð õèéñýí, ºìä, áàíçàë äýýð á¿ñëýõýä
çîðèóëàãäñàí, ºðãºí íü 30-35 ìì, òîëüòîé. Òîëèíû õýìæýý 50õ35 ìì, òîëèíû õ¿ðýý нь øàð
ºíãºòýé, ãîëä íü øàð ºíãººð “mongolian customs” ãýäýã ¿ãèéã 2 ýãíýýãýýð áè÷ñýí;
2.1.9.àæëûí ö¿íõ-õàð ºíãèéí, áè÷èã áàðèìò, ¿çýã õàðàíäàà, õóâèéí òýìäýã,
òîîíû ìàøèí ãýõ ìýò àëáàí àæëûí õýðýãöýýíèé õýðýãñýë õèéõ õàëààñ, òàñàëãààòàé, àðüñ,
ýñõ¿ë õèéìýë àðüñààð î¸ñîí;
2.1.10.ñàâõèí áýýëèé-õàð ºíãèéí, 5 õóðóóòàé, äîòîðòîé байна.
2.2.Àæëûí õóâöàñ:
2.2.1.ºâëèéí àæëûí õóâöàñ-õ¿ðýì ºìäíèé õîñëîë, öàãààí íýõèé äîòîðòîé,
ñàëäàã õºõ ñààðàë íýõèé çàõòàé, õàð ñààðàë äààâóóí ãàäàðòàé, òîõîéâ÷ äàâõàðëàãäñàí õ¿ðýì,
õèéìýë ¿ñýí äîòîðòîé, õàð ñààðàë äààâóóí ãàäàðòàé, ºâäºã áîëîí ºãçºã íü äàâõàðëàãäñàí
ºìä, х¿ðýìíèé àð íóðóóíä “mongolian customs”, ç¿¿í óðä ýíãýðò “ìîíãîëûí ãààëü” ãýñýí ¿ãñèéã
òîä øàð ºíãèéí óòñààð õàòãàæ î¸ñîí, õàðèí ãààëèéí óëñûí åðºíõèé áàéöààã÷ áóþó òýðã¿¿í
ò¿øìýë, Óëñûí Гààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äýä äàðãà áóþó ýðõýëñýí ò¿øìýëèéí ºâëèéí àæëûí
õóâöàñ íü äýýðõòýé èæèë çàãâàðòàé áàéõ áºãººä çºâõºí çàõ íü êàðàêóëü àðüñ áàéíà;
2.2.2.çóíû àæëûí õóâöàñ-уðò õàíöóéòàé ãàäóóð öàìö, áîãèíî õàíöóéòàé ñîðî÷êîí
öàìö, ºìä ãýñýí 3 õîñ áàéíà. Öýíõýð õºõ ºíãèéí ãàäóóð öàìö, ñàëäàã þ¿äýí ìàëãàéòàé,
óðò õàíöóéòàé, àð íóðóóíäàà “mongolian customs”, ç¿¿í óðä ýíãýðòýý ”ìîíãîëûí ãààëü” ãýñýí
¿ãñèéã òîä øàð ºíãèéí óòñààð õàòãàæ î¸ñîí, óðä ýíãýðòýý öàõèëãààí òîâ÷òîé, ò¿¿íèéã òàãëàæ
î¸ñîí óðò õààëòòàé, õààëòíû äýýä, äîîä õýñýãò êíîïîí òîâ÷ õàäñàí, óðä 2 ýíãýðò òóñ á¿ð èë
õàëààñòàé, ºìä íü øóëóóí çàãâàðòàé, 2 òàøààíäàà òàøóó äàëä õàëààñòàé, 2 õàæóó òàëäàà
ãóÿíû äóíä îð÷èìä èë õàëààñòàé, õàëààñíû óðò 190 ìì, ºðãºí 170 ìì, õàëààñ íü ãóðâàëæèí
òàãòàé, òàãíû äóíä ¿ç¿¿ðò íýã òîâ÷òîé, óðäàà öàõèëãààí òîâ÷îîð òîâ÷èëñîí áàéíà. Ñîðî÷êîí
öàìö, áîãèíî õàíöóéòàé, ÷ºëººò çàãâàðûí, ç¿¿í õàíöóéíä ìîíãîëûí ãààëèéí òàíèõ òýìäýã
á¿õèé õàíöóéíû òýìäýã õàòãàæ î¸ñîí;
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2.2.3.ýðýë÷ íîõîé õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí õóâöàñ, õýðýãñýë:
2.2.3.1.зóíû àæëûí õóâöàñ- ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí çóíû àæëûí õóâöàñòàé
èæèë çàãâàðûí áàéõ áºãººä õàðèí öàìöíû ç¿¿í õàíöóé äýýð ýðýë÷ íîõîéí òàíèõ òýìäýã
á¿õèé õàíöóéíû òýìäýã õàäñàí áàéíà;
2.2.3.2.өâëèéí àæëûí õóâöàñ- ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ºâëèéí àæëûí
õóâöàñòàé èæèë çàãâàðûí áàéõ áºãººä öàìöíû ç¿¿í õàíöóéíû äýýð ýðýë÷ íîõîéí òàíèõ
òýìäýã á¿õèé õàíöóéíû òýìäýã õàäñàí áàéíà;
2.2.3.3.тóñãàé çîðèóëàëòûí á¿ñ- õàð ºíãèéí çóçààí àðüñàí á¿ñ, óðò 1130 ìì,
ºðãºí 50 ìì, öàéâàð ìåòàëë àðàëòàé, á¿ñíèé óðä õýñýãò òóñ á¿ð 6 øèðõýã, 2 ýãíýý í¿õ /í¿õíèé
äèàìåòð 10 ìì/ ãàðãàñàí, öàéâàð ºíãèéí ìåòàëë ãóóðñààð í¿õíèé àìñðûã áºõºëñºí, á¿ñíèé
çàõûã äàðóóëàí î¸ñîí, ãîëîîð íü ÷èìýã î¸î î¸ñîí;
2.2.3.4.ýðýë÷ íîõîéí òýæýýëèéí ñàâ- õàð ºíãèéí çóçààí àðüñàí ö¿íõ, ºðãºí
13.5 ñì, ºíäºð 11.5 ñì, ¸ðîîëûí çóçààí 3.0 ñì, ö¿íõíèé àð ¿ðãýëæ áºãººä óðàãø äàâóóëàí
2 êíîïîí òîâ÷îîð òîâ÷èëñîí, àð òàëäàà ºðãºí òàâòàé 2 êíîïîí õàäààñààð òîãòîîñîí á¿ñ
îðóóëàõ ãîãöîîòîé, ö¿íõíèé õýñã¿¿äèéí çàõûã äàðóóëàí î¸ñîí;
2.2.3.5.ýðýë÷ íîõîéí ¿íýðò¿¿ëýã÷ áîäèñûí ñàâ- õàð ºíãèéí çóçààí àðüñàí
ñàâ, ºðãºí 11.5 ñì, ºíäºð 10.0 ñì, ¸ðîîëûí çóçààí 5.0 ñì, ãîëîîð íü òóñãààðëàæ 2 èæèë
õýìæýýíèé òàñàëãàà ãàðãàñàí /õóóðàé áîëîí øèíãýí ¿íýðò¿¿ëýã÷ õèéõ çîðèóëàëòòàé/, ñàâíû
àðûí ýðã¿¿ëæ òàãëàõ äýýä õýñãèéã íàðèéñãàí óðàãø äàðóóëàí 2 øèðõýã êíîïîí òîâ÷îîð
òîãòîîñîí, àð òàëäàà ºðãºí òàâòàé êíîïîí õàäààñààð òîãòîîñîí á¿ñ îðóóëàõ ãîãöîîòîé,
ñàâíû õýñã¿¿äèéí çàõûã äàðóóëàí î¸ñîí;
2.2.3.6.àæëûí ãóòàë-õàð ºíãèéí, õàãàñ ò¿ðèéòýé, ¿äýýñòýé, àðüñàí ìàòåðèàëààð
õèéñýí áàéíà.
2.3.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí àëáàí òóøààëûí ÿëãàõ áîëîí òàíèõ òýìäýã, òîâ÷
2.3.1.Ìîíãîë Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé áàéöààã÷èéí ìºðäºñ-õàð õºõ öýìáý,
ò¿¿íèéã îðëîõ ìàòåðèàëààð íàðèéí öóõóéëãàæ ýìæñýí, öàãààí øàðãàë ñààí äýâñãýð äýýð
øàð ñààãààð àëõàí õýýã òîéðóóëàí õàòãàñàí ñî¸ìáî, ìºí îëîí óëñûí ãààëèéí òýìäãèéã øàð
ñààãààð î¸ñîí, ºðãºí 60 ìì, óðò íýã òàë íü 140 ìì, íºãºº òàë íü 150 ìì;
2.3.2.Ìîíãîë Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé áàéöààã÷èéí ïåòëèö-öàãààí øàðãàë
ñààí äýâñãýðòýé, õàð õºõ öýìáýí ýìæýýðòýé, 8 øèðõýã òàðèàíû ò¿ð¿¿íèé èøèéã øàð ñààãààð
õàòãàæ î¸ñîí, õýìæýý 3õ10 ìì áàéíà.
2.3.3.Уëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äýä äàðãûí ïåòëèö-õàð õºõ ºíãèéí
äààâóóí äýâñãýð äýýð 8 øèðõýã òàðèàíû ò¿ð¿¿íèé èøèéã øàð ñààãààð õàòãàæ î¸ñîí, õýìæýý
3õ10 ìì áàéíà.
2.3.4.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ïåòëèö-õàð õºõ öýìáýí äýâñãýðòýé, òîä õºõ
õàòãàìàë ýìæýýðòýé, óðòààø íü õî¸ð ýãíýý àëòàí øàð ºíãèéí óòñààð õàòãàæ î¸ñîí, õýìæýý
30õ100 ìì;
2.3.5.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ýíãýðèéí òàíèõ òýìäýã(ìåòàëë)-õºõ
ºíãèéí äýâñãýð äýýð äýýä õýñýãò íü Ìîíãîë óëñûí ãààëèéí ýìáëåìèéã òîâîéëãîí çóðæ,
äîîä òàëä “mongolian customs”, ò¿¿íèé äîð ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí õóâèéí äóãààðûã
òîâîéëãîí áè÷ñýí, áàìáàéí õýëáýð á¿õèé ìåòàëë òýìäýã;
2.3.6.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ýíãýðèéí òàíèõ òýìäýã (õóâàíöàð)ñóóðü ºíãº õàð õºõ, ç¿¿í ãàð òàëä Ìîíãîëûí ãààëèéí ýìáëåìèéã òîéðóóëàí äýýä õýñýãò
íü “ìîíãîëûí ãààëü”, äîîä õýñýãò “mongolian customs” ãýñýí ¿ãñèéã áè÷ñýí, òîéðãèéí äóíä
õýñãýýñ áàðóóí ãàð òèéø çóðààñ òàòàí, çóðààñíû äýýä òàëä “mongolian customs” ãýñýí ¿ã,
çóðààñíû äîîä òàëä ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí íýð, õóâèéí äóãààðûã öàãààí ºíãººð áè÷ñýí
òýãø ºíöºãòèéí çàõûã 2 äàâõàð öàãààí çóðààñààð õ¿ðýýëñýí õóâàíöàð òýìäýã, õýìæýý 25õ70
ìì;
2.3.7.àëáàí òóøààëûí ÿëãàõ òýìäýã-àëòàí øàðìàë, 6 òàëòàé, òîì áà æèæèã
ìåòàëë òýìäýã;
2.3.8.îëîí óëñûí ãààëèéí òýìäýã-àëòàí øàðìàë ìåòàëë òýìäýã;
2.3.9.ìàëãàéíû òýìäýã-öýíõýð ºíãèéí äýâñãýð äýýð ñî¸ìáîòîé, ñî¸ìáîíû
äîîä òàëä öàãààí ºíãèéí áàäàìëÿíõóà öýöýã, ýðãýí òîéðîí àëòàí øàðãàë òàðèàí ò¿ð¿¿ á¿õèé
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ìåòàëë òýìäýã;
2.3.10.õàíöóéíû òýìäýã-áèò¿¿ õàòãàìàë á¿õèé õàð õºõ ñóóðü ºíãºòýé, äýýä òàë íü
òýãø ºíöºãò, äîîä òàë íü äóãóé õýëáýðòýé, ãîë õýñýãò íü Ìîíãîë Уëñûí ãààëèéí ýìáëåì, äýýä
õýñýãò “ìîíãîëûí ãààëü”, äîîä òàëä íü “mongolian customs” ãýñýí ¿ãñ áîëîí ýðãýí òîéðíû
õ¿ðýýã àëòàí øàð ºíãèéí óòñààð õàòãàæ î¸ñîí, õýìæýý 30õ100 ìì;
2.3.11.òîì, æèæèã òîâ÷- àëòàí øàðìàë ºíãèéí, òîì òîâ÷íû ãîë÷ 2.1 ñì, æèæèã òîâ÷íû
ãîë÷ 1.5 ñì, òîâ÷íû í¿¿ðíèé ãàäíà õ¿ðýýã òîéðóóëàí “mongolian customs“ ãýñýí ¿ãñ, ãîëäîî
ñî¸ìáî, îëîí óëñûí ãààëèéí òàíèõ òýìäãèéã òîâîéëãîí õèéñýí;
2.3.12.ýðýë÷ íîõîé õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí àæëûí õóâöàñíû
õàíöóéíû òýìäýã- öýíõýð ºíãèéí ýìæýýð á¿õèé òîä øàð ºíãèéí áàìáàé õýëáýðèéí ñóóðü
äýâñãýð äýýð öýíõýð ºíãèéí óòñààð äàðààõ ä¿ðñ, ¿ãñèéã õàòãàæ î¸ñîí, äýýä òàëä íü ñî¸ìáî
¿ñýãíèé íàð, ñàð, ãàë, ò¿¿íèé äîð íîõîéí õî¸ð ÷èõíèé õîîðîíä ýâõìýë ìîíãîë ¿ñãýýð “ãààëü”
ãýæ áè÷ñýí, ò¿¿íèé äîð Ê-9 ãýñýí ¿ãíèé çàâñàðò õîñ 2 çàãàñààð íîõîéí õàìðûã ä¿ðñëýí
õàðóóëñàí, õàìãèéí äîîä òàëä “mongolian customs” ãýäýã ¿ã áàéíà.
2.4.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí õóâèéí äóãààð á¿õèé ýíãýðèéí òýìäýã, ãààëèéí åðºíõèé
áàéöààã÷èéí ìºðäºñ, ïåòëèö, äýä äàðãà íàðûí ïåòëèöèéã àëáàí òóøààëòíûã àæèëëàõ
õóãàöààíä çºâõºí íýã óäàà îëãîíî.
Ãóðàâ.Ä¿ðýìò õóâöàñ áýëòãýõ
3.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ áýëòãýõ, õàíãàëòûã Óëñûí Гààëèéí
åðºíõèé ãàçðûí Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ãàçàð çîõèîí áàéãóóëæ, õÿíàëò òàâèíà.
3.2.Ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà íàð ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñíû
çàõèàëãûã ä¿ðýìò õóâöàñíû íýð òºðºë, õýìæýý, ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí áèåèéí ºíäðèéí
õýìæýý çýðãèéã òóñãàæ, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð óëèðàëä áàãòààí Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ãàçàðò èð¿¿ëíý.
3.3.Ä¿ðýìò õóâöàñ áýëòãýõ, õàíãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ äàðààõ ¿¿ðýã
õ¿ëýýíý.
3.3.1.ä¿ðýìò õóâöàñíû íýð òºðºë, çàãâàðûí òàëààð ñàíàë áîëîâñðóóëæ, Óëñûí
ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Ìýðãýæëèéí çºâëºëä òàíèëöóóëæ áàòëóóëàõ;
3.3.2.ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîîñ èð¿¿ëñýí çàõèàëãûí ¿íäñýí äýýð õóâöàñíû
æèëèéí õýðýãöýýã íýð òºðºë, òîî, õýìæýý, ãààëèéí ãàçàð, õîðîî íýã á¿ðýýð òîîöîí ãàðãàæ
íýãòãýõ;
3.3.3.ä¿ðýìò õóâöàñíû æèëèéí õýðýãöýýã õºðºíãº îðóóëàëòûí òºëºâëºãººíä
òóñãóóëàõ;
3.3.4. ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ, ÿëãàõ òýìäýã áýëòãýõ,
íèéë¿¿ëýõ ã¿éöýòãýã÷èéã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ àæëûí áýëòãýëèéã õàíãóóëàõ àæëûã õîëáîãäîõ
õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó çîõèîí áàéãóóëàõ;
3.3.5. сîíãîí øàëãàðóóëàëòàä øàëãàðñàí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãàòàé õóäàëäàí
àâàõ ãýðýý áàéãóóëàõ, ä¿ðýìò õóâöàñíû íèéë¿¿ëýëò, ãýðýýíèé áèåëýëòýä õÿíàëò òàâèõ.
Äºðºâ.Ä¿ðýìò õóâöñààð õàíãàõ, òàâèãäàõ øààðäëàãà
4.1.Ä¿ðýìò õóâöàñ, ÿëãàõ òýìäãèéí ýäýëãýýíèé õóãàöàà äóóññàí òîõèîëäîëä Óëñûí
Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðààñ ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñíû õàíãàëòûã õèéíý.
4.2.Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ãàçðûí ä¿ðýìò õóâöàñíû
õàíãàëò õàðèóöñàí àæèëòàí íü ä¿ðýìò õóâöàñíû õàíãàëòûí ïðîãðàìûí äàãóó ä¿ðýìò õóâöàñ
îëãîõûã õ¿ññýí àæèëòíààð õàíãàëòûí ºðãºäºë áè÷¿¿ëíý. Õàðèí øèíýýð òàíãàðàã ºðãºñºí
ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷òàé ãýðýý /Õàâñðàëò ¹4/ áàéãóóëæ, ìºí õàíãàëòûí ºðãºäºë áè÷¿¿ëýí
ä¿ðýìò õóâöàñíû îëãîëò õàðèóöñàí àæèëòàíä õ¿ðã¿¿ëíý.
4.3.Ä¿ðýìò õóâöàñíû îëãîëò õàðèóöñàí àæèëòàí íü õàíãàëòûí ºðãºäëèéã ¿íäýñëýí,
ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä ä¿ðýìò õóâöàñ îëãîíî.
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4.4.Ä¿ðýìò õóâöàñíû ýäýëãýýíèé õóãàöààã ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí õóâöàñíû
õàíãàëò õèéñýí ºäðººñ ýõëýí òîîöíî.
4.5.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí àëáàí òóøààë ººð÷ëºãäñºí òîõèîëäîëä Óëñûí
ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí òóøààëûã ¿íäýñëýí ÿëãàõ òýìäãèéã õóðààí àâàõ áóþó çîõèõ
øèéäâýðèéí äàãóó ººð÷èëæ îëãîíî.
4.6.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí áóðóóãààñ ä¿ðýìò õóâöñûã õóãàöààíààñ íü ºìíº
ñîëèõ øààðäëàãàòàé áîëñîí áîë /óðñàí, ¿ðýãä¿¿ëñýí áîëîí áóñàä áàéäëààð õýðýãëýýíèé
øààðäëàãà õàíãàõã¿é áîëãîñîí/ ýäëýãäýýã¿é õóãàöààíû ¿íèéã òºë¿¿ëæ, àëäàæ ¿ðýãä¿¿ëñýí
òóõàé òîäîðõîéëîëò, ¿íý òºëñºí áàðèìò, ä¿ðýìò õóâöàñíû õàíãàëòûí ºðãºäëèéã ¿íäýñëýí
øèíýýð õàíãàëò õèéæ áîëíî.
4.7.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü õóâèéí äóãààð á¿õèé ýíãýðèéí òýìäãýý õàÿæ ¿ðýãä¿¿ëñýí
òîõèîëäîëä Ñòðàòåãè, òºëºâëºëò, ýðõ ç¿é, õàìòûí àæèëëàãààíû ãàçàðò ìýäýãäýíý. Øèíýýð
õèéëãýõ òýìäãèéí ¿íèéã òóõàéí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ààð òºë¿¿ëæ, äàõèí çàõèàëàí
õèéëãýæ áîëíî.
4.8.Òýòãýâýðò ãàðàõ, ºâ÷íèé ó÷èð ãðóïïýä îðîõ, àëáàí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýæ ÿâààä îñîëäîõ,
òºðèéí àëáàíä äýâøèí àæèëëàõ, á¿òöèéí ººð÷ëºëòººð õàëàãäàõ çýðýã òîõèîëäîëä õóâöàñíû
¿íèéí çºð¿¿ã ¿ë òîîöíî.
4.9.Õýðâýý ýäýëãýýíèé õóãàöàà äóóñààã¿é áîë àæëààñ õàëàãäàõ áóþó ººð àæèëä
øèëæèæ áàéãàà ýðýë÷ íîõîé õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí õýðýãëýæ áàéñàí òóñãàé
çîðèóëàëòûí á¿ñ, òýæýýëèéí áà ¿íýðò¿¿ëýã÷ áîäèñûí ñàâûã Ýðýë÷ íîõîéí òàñãèéí äàðãà
õóðààí àâ÷ äàðààãèéí áàéöààã÷èä øèëæ¿¿ëýí ºã÷, ýíý òàëààð Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé
ãàçðûí Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ãàçðûí ä¿ðýìò õóâöàñ áýëòãýõ, õàíãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí
óëñûí áàéöààã÷èä òóõàé á¿ð ìýäýãäýæ áàéíà.
4.10.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ýíý æóðìûí 4.8-ä çààñíààñ áóñàä øàëòãààíààð
àæëààñ õàëàãäâàë õóâöàñíû ýäëýãäýýã¿é õóãàöààíû ¿íèéã òºëíº.
4.11.Íýã ñàðààñ äýýø õóãàöààãààð ÷ºëºº àâàõ, ãóðâàí ñàðààñ äýýø õóãàöààãààð ºâ÷ëºõ,
òàõèð äóòóóãèéí ãðóïïýä áàéõ ¿åèéí áîëîí æèðýìñíèé àìðàëòûí õóãàöààã ä¿ðýìò õóâöàñíû
ýäýëãýýíèé õóãàöààíä îðóóëæ òîîöîõã¿é.
Òàâ.Ä¿ðýìò õóâöàñ îëãîõ, õýðýãëýõ
5.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöàñ, ÿëãàõ òýìäãèéã á¿õ ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷äàä îëãîõ áà äàðààõ áàéäëààð õýðýãëýíý.
5.1.1.ýðýãòýé, ýìýãòýé êîñòþì, õàâàð íàìðûí õóâöàñ, çóíû äàìðàí
ìàëãàé, ºâëèéí ìàëãàé,çóíû íàðíû ìàëãàé, ñîðî÷êîí öàìö, çàíãèà, òýëýý, àæëûí
ö¿íõ, ñàâõèí áýýëèéã ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä àëáàí àæèëäàà ºäºð òóòàì ºìñºæ
õýðýãëýíý. Ñîðî÷êîí öàìöûã äàíãààð íü ºìñºõ òîõèîëäîëä öàìöíû ýíãýðèéí òýìäãèéã
õàäñàí áàéíà.
5.1.2.çóíû äàìðàí ìàëãàéã êîñòþì ºìññºí ¿åä, ºâëèéí ìàëãàéã ºâëèéí àæëûí
õóâöàñ ºìñºõ ¿åäýý õýðýãëýíý.
5.1.3.àæëûí õóâöàñûã òýýâðèéí õýðýãñýëä ãààëèéí ¿çëýã øàëãàëò õèéõ, õèìèéí
õîðòîé áîäèñòîé õàðüöàõ áîëîí áóñàä àëáàí àæëûí øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí õýðýãëýíý.
5.1.4.ýðýë÷ íîõîé õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí õóâöàñ,
õýðýãñëèéã õÿíàëò øàëãàëò õèéõ ¿åä õýðýãëýíý. 2 æèæèã àðüñàí ñàâûã ºðãºí õàð á¿ñíèé
àðëûí õî¸ð òàëä èæèë çàéòàé ç¿¿íý. Õàíöóéíû òýìäãèéã õóâöàñíû áàðóóí ãàðûí õàíöóéä
õàäíà.
5.1.5.ïåòëèöèéã ïèäæàêíû çàõíû äîîä èðìýãò íàëóó õàäíà. Ïåòëèöýí äýýð
äýýä õýñýãò íü îëîí óëñûí ãààëèéí òýìäýã, ò¿¿íèé äîîð àëáàí òóøààëûí ÿëãàõ òýìäãèéã
èæèë õýìæýýíèé çàéä öóâðóóëàí õàäíà.
5.1.6.ìàëãàéí òýìäãèéã õàìðûí ÷èãò ãîëëóóëàí, ìàëãàéí óðä îðîéä õàäíà.
5.1.7.õàíöóéíû òýìäãèéã ïèäæàêíû ç¿¿í õàíöóéä, ìºðíèé çàëãààñíààñ äîîø
7-8 ñì-èéí çàéä ãîëëóóëàí õàäíà.
5.1.8.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ýíãýðèéí òàíèõ òýìäýã (ìåòàëë)-èéã
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ïèäæàêíû ç¿¿í ãàð òàëûí ýíãýðèéí õàëààñàí äýýð õàäíà.
5.1.9.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ýíãýðèéí òàíèõ òýìäýã (õóâàíöàð)-èéã
öàìöíû ç¿¿í ãàð òàëûí ýíãýðèéí õàëààñàí äýýð ç¿¿íý.
5.1.10.ïèäæàêíû õàíöóé òóñ á¿ðò 3 øèðõýã æèæèã òîâ÷, ýíãýðò 3 øèðõýã òîì
òîâ÷ õàäíà.
5.2.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ä¿ðýìò õóâöñûã àëáàí àæèëäàà çààâàë ºìñºæ
õýðýãëýíý.
5.3.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ä¿ðýìò õóâöñûã öýâýð íÿìáàé, àðèã ãàìòàé ºìñºõ ¿¿ðýã
õ¿ëýýíý.
5.4.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöñûã ýíãèéí õóâöàñòàé õîëüæ ºìñºõ, ºíãº,
çàãâàðûã ººð÷ëºõ, ÿëãàõ òýìäãèéã áóñàä ýíãèéí õóâöñàíä õàäàõûã õîðèãëîíî.
---оОо---

Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 658 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí
æóðìûн 1 ä¿ãýýð õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÁÀÉÖÀÀÃ×ÈÉÍ Ä¯ÐÝÌÒ ÕÓÂÖÀÑ, ßËÃÀÕ
ÒÝÌÄÃÈÉÍ ÍÝÐ ÒªÐªË, ÒÎÎ, ÝÄÝËÃÝÝÍÈÉ ÕÓÃÀÖÀÀ

1
2
3

Ýðýãòýé, ýìýãòýé êîñòþì
Õàâàð íàìðûí ãàäóóð õóâöàñ
Çóíû äàìðàí ìàëãàé

4
5
6

ªâëèéí ìàëãàé
Çóíû íàðíû ìàëãàé
Ìîíãîë Уëñûí ãààëèéí åðºíõèé áàéöààã÷, Улсын
гаалийн ерөнхий газрын äýä äàðãà нарын өвлийн
малгай
Ñîðî÷êîí öàìö /óðò, áîãèíî õàíöóéòàé /
Ýðýãòýé, ýìýãòýé çàíãèà
Òýëýý
Àæëûí ö¿íõ
Ñàâõèí áýýëèé
Ìîíãîë Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé áàéöààã÷èéí ìºðäºñ,
ïåòëèö
ÓÃÅÃ-ûí äýä äàðãûí ïåòëèö
ÃÓÁ-èéí ïåòëèö

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

/Энэ хэсэгт ГЕГ-ын даргын 2014.12.15-ны өдрийн А/228
дугаар тушаалаар эдэлгээний хугацаанд оруулсан
өөрчлөлтийг тусган оруулсан./

ÃÓÁ-èéí ýíãýðèéí òàíèõ òýìäýã /ìåòàëë/
ÃÓÁ-èéí ýíãýðèéí òàíèõ òýìäýã /õóâàíöàð/
Àëáàí òóøààëûí ÿëãàõ òýìäýã /òîì, æèæèã/

Íýã óäààä
îëãîõ òîî,
õýìæýý

õîñ
ø

1
1

2
4

1
3

ø
ø
ø

1
1
1

4
4
-

2
2
1

ø

1

-

-

ø

2
1
1
1

1
1
3
4
4

1
1
3
2
2

êîì.

1

-

-

õîñ

1

-

-

Õîñ

1

3

2

ø
ø
ø

1
1
2-8

2

2

ø
ø
õîñ

Õàðüÿà ãààëèéí
ãàçàð, õîðîî

Õóâöàñ, ÿëãàõ òýìäãèéí íýð

Òºâ àïïàðàò,
äýðãýäýõ
áàéãóóëëàãà

¹

Õýìæèõ íýãæ

Ýäýëãýýíèé
õóãàöàà /æèë/
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18
19
20
21
22

Îëîí óëñûí ãààëèéí òýìäýã
Ìàëãàéíû òýìäýã
Õàíöóéíû òýìäýã
Òîâ÷ /òîì/
Òîâ÷ /æèæèã/

õîñ
ø
ø
ø
ø

1
1
2
3
6

2
2
2
2
2

2
2
1
2
2

/ГЕГ-ын даргын 2017 оны А/174 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтаар ГЕГ-ûí
äàðãûí 2008 îíû	
658 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí æóðìûí 2 äóãààð õàâñðàëòыг
хүчингүй болгосон. /

---оОо--Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 658 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí
æóðìûí 3 äóãààð õàâñðàëò

ÀÆËÛÍ ÕÓÂÖÀÑÍÛ ÍÝÐ ÒªÐªË,
ÒÎÎ, ÝÄÝËÃÝÝÍÈÉ ÕÓÃÀÖÀÀ

4

---оОо---
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Òºâ àïïàðàò,
äýðãýäýõ
áàéãóóëëàãà

Õàðüÿà ãààëèéí
ãàçàð, õîðîî

3

ÃÓÁ-èéí ºâëèéí àæëûí õóâöàñ
Ìîíãîë Уëñûí ãààëèéí åðºíõèé áàéöààã÷, ÃÅÃ-ûí äýä
äàðãà íàðûí ºâëèéí àæëûí õóâöàñ
Çóíû àæëûí õóâöàñ
Ýðýë÷ íîõîé õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí
õóâöàñ, õýðýãñýë
ªìä, öàìöíû õîñëîë /äàí äààâóóí õîñëîë/
ªðãºí á¿ñ /àðüñàí/
Òýæýýëèéí áîëîí ¿íýðò¿¿ëýã÷ áîäèñûí ö¿íõ
Àæëûí ãóòàë
Õàíöóéíû òýìäýã

Íýã óäààä îëãîõ òîî,
õýìæýý

1
2

Õóâöàñíû íýð òºðºë

Õýìæèõ íýãæ

¹

Ýäýëãýýíèé
õóãàöàà /æèë/

õîñ

1

4

2

õîñ

1

4

-

õîñ

1

4

1

õîñ
õîñ
ø
õîñ
õîñ
ø

1
1
1
1
3

1
3
3
2
2
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Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 658 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí
æóðìûí 4 ä¿ãýýð õàâñðàëò

ÃÝÐÝÝ
200 îíû____ñàðûí___-íû ºäºð

Óëààíáààòàð õîò

Íýã òàëààñ Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ãàçàð, íºãºº
òàëààñ.............................................................................äàõü
ãààëèéí
ãàçàð
/õîðîî/ûí......................................../àëáàí
òóøààë/..............................îâîãòîé..................................íû õîîðîíä ãààëèéí ä¿ðýìò õóâöàñ õýðýãëýõ òóõàé õàðèëöàí òîõèðîëöîæ, äîîðõ ãýðýýã
áàéãóóëàâ. ¯¿íä:
Íýã.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ýðõ, ¿¿ðýã
1.Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçàð íü òóñ ãàçðûí äàðãûí ... òîîò òóøààëààð áàòëàãäñàí
æóðìûí õàâñðàëò ¹1, 3-ûí äàãóó áàòëàãäñàí òîî, õýìæýýãýýð ä¿ðýìò õóâöàñ, ÿëãàõ òýìäãèéã
ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä îëãîíî.
2.Ä¿ðýìò õóâöñûã õóãàöààíä íü á¿ðýí îëãîæ áàéíà.
3.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ áàòëàãäñàí ýäýëãýýíèé õóãàöààíààñ õîæèìäóóëæ ä¿ðýìò
õóâöñàà àâñàí áîë àâñàí ºäðººñ ýõëýí õóãàöààã òîîöíî.
4.Áàòëàãäñàí ýäýëãýýíèé õóãàöààíààñ õýòýðñýí õóãàöààã íºõºí òîîöîõã¿é.
Õî¸ð.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõ, ¿¿ðýã
1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ îëãîñîí ä¿ðýìò õóâöñûã ýíý æóðìûí 5 äóãààð ç¿éëä çààñíû
äàãóó àæëûí áàéðàíä çîðèóëàëòààð íü ºìñºæ õýðýãëíý.
2.Îëãîñîí õóâöñûã öýâýð ¿çýìæòýé õýðýãëýõ áà áàòëàãäñàí õóãàöààíä õ¿ðãýæ ýäýëæ
÷àäààã¿é áîë æóðìûí 4.6 äàõü çààëòûí äàãóó äàõèí øèíýýð õàíãàëò õèéëãýæ áîëíî.
3.Ýðýë÷ íîõîé õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü òýæýýëèéí áîëîí ¿íýðò¿¿ëýã÷
áîäèñûí ñàâ, àðüñàí á¿ñíèé ýäýëãýýíèé õóãàöàà äóóñàõààñ ºìíº àæëààñàà ººð÷ëºãäñºí
áóþó õàëàãäñàí òîõèîëäîëä ýäãýýð õýðýãñëèéã ýíý æóðìûí 4.9-ä çààñíû äàãóó Ýðýë÷ íîõîéí
àëáàíû äàðãàä õ¿ëýýëãýí ºãíº.
4.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ðýìò õóâöñûã ýíãèéí õóâöàñòàé õîëüæ ºìñºõ, ºíãº,
çàãâàðûã ººð÷ëºõ, ÿëãàõ òýìäãèéã áóñàä ýíãèéí õóâöñàíä õàäàõûã õîðèãëîíî.
ÃÝÐÝÝ ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ:
ÓÃÅÃ-ûã òºëººëæ, ÑÝÇÃ-ûí Õóâöàñ õýðýãëýã÷-ÃÓÁ___________
èéí ÃÓÁ-íÿ-áî				/ãàðûí ¿ñýã/
			
_____________________/Îâîã íýð/ Ãýðèéí õàÿã, óòàñ
_____________________/ãàðûí ¿ñýã/ __________________________
---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2017 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдөр

Дугаар А/50

Улаанбаатар хот

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4,
Гаалийн тухай хуулийн 271 1 дүгээр зүйлийн 2711.1.1, 2711.1.2 дахь заалт, 276 дугаар зүйлийг
тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн улсын байцаагчийн албан тушаалын ангиллаар ялгах тэмдэг хэрэглэх
жагсаалт”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын
газар /О.Цэенрэгзэн/-т даалгасугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны А/227
дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2017 оны А/50 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН
АНГИЛЛААР ЯЛГАХ ТЭМДЭГ ХЭРЭГЛЭХ ЖАГСААЛТ
Албан тушаалын
ангилал,
зэрэглэл
Тэргүүн түшмэл
/ТТ-18/
Эхэлсэн түшмэл
/ТТ-17/

Гаалийн ерөнхий газрын
дарга
Гаалийн ерөнхий газрын
дэд дарга

3

Ахлах түшмэл /
ТТ-16/

Гаалийн ерөнхий газрын,
газрын дарга

4

Ахлах түшмэл /
ТТ-15/

Гаалийн ерөнхий газрын
хэлтсийн дарга

5

Ахлах түшмэл /
ТТ-15/

Гаалийн ерөнхий газрын
харьяа гаалийн газрын дарга

6

Дэс түшмэл
/ТТ-14/

Гаалийн ерөнхий газрын
дэргэдэх байгууллагын дарга

7

Дэс түшмэл
/ТТ-14/

Гаалийн ерөнхий газрын
харьяа гаалийн газрын
орлогч дарга

8

Дэс түшмэл
/ТТ-14/

Гаалийн ерөнхий газрын
харьяа гаалийн хорооны дарга

№
1
2
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Албан тушаал

Ялгах тэмдэг
Мөрдөс, петлиц
Петлиц
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 2 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 4 том ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 2 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 3 том ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 1 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 3 том ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 2 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 3 том ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 1 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 2 том ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 1 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 2 том ялгах тэмдэг

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

9

Дэс түшмэл
/ТТ-14/

10

Дэс түшмэл
/ТТ-14/

11

Дэс түшмэл
/ТТ-13/

12

Дэс түшмэл
/ТТ-13/

13

Туслах түшмэл
/ТТ-12/

14

Туслах түшмэл
/ТТ-12/

15

Туслах түшмэл
/ТТ-12/

16

Туслах түшмэл
/ТТ-10/

Гаалийн ерөнхий газрын
газрын гаалийн улсын
ахлах байцаагч
Гаалийн ерөнхий газрын
хэлтсийн гаалийн улсын
ахлах байцаагч
Гаалийн ерөнхий газрын
дэргэдэх байгууллагын
гаалийн улсын ахлах байцаагч
Гаалийн ерөнхий газрын
харьяа гаалийн газрын
албаны дарга
Гаалийн ерөнхий газрын
харьяа гаалийн газрын
салбарын эрхлэгч
Гаалийн ерөнхий газрын
гаалийн улсын байцаагч
Гаалийн ерөнхий газрын
дэргэдэх байгууллагын
гаалийн улсын байцаагч
Гаалийн ерөнхий газрын
харьяа гаалийн газар, хорооны
гаалийн улсын байцаагч

Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 2 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 2 том ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 2 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 1 том ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн,2 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 1 том ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 1 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 1том ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 1 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 4 жижиг ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 2 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 3 жижиг ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 2 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 3 жижиг ялгах тэмдэг
Эргэн тойрон шар туузаар эмжсэн, 1 эгнээ
шар туузтай петлиц, олон улсын гаалийн
тэмдэг, 2 жижиг ялгах тэмдэг

---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 îíû 10 äóãààð			
ñàðûí 22-íû ºäºð

Äóãààð 682

Óëààíáààòàð õîò

ÄҮðýì áàòëàõ òóõàé
Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 252.8, 256.7 äàõü õýñýã, Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2008 îíû 8 äóãààð ñàðûí 18-íû ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã
òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí ä¿ðýì”-èéã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Ýíý òóøààëûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ, ãààëèéí ëàáîðàòîðèéã ìýðãýæëèéí
óäèðäëàãààð õàíãàæ àæèëëàõûã Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Äýä äàðãà áºãººä õÿíàëò
ýðñäëèéí óäèðäëàãûí ãàçðûí äàðãà /Ä.Îþóí÷èìýã/-ä, Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðè /Í.Öîëìîí/
-ä äààëãàñóãàé.
3.Ýíý òóøààë ãàðñàíòàé õîëáîãäóóëàí Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2000 îíû
578 äóãààð òóøààëûí íýãä¿ãýýð õàâñðàëò, 2003 îíû 191 ä¿ãýýð òóøààëûã òóñ òóñ õ¿÷èíã¿é
áîëñîíä òîîöñóãàé.
4.Ýíý òóøààëûã 2008 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 01-íèé ºäðººñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ

Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2008 îíû 682 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÉÍ Ä¯ÐÝÌ
Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ãààëèéí ëàáîðàòîðè íü Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð íýâòð¿¿ëæ áóé áàðààíä ãààëèéí
çîðèëãîîð ìàãàäëàí øèíæèëãýý õèéõ, áàðààíû àíãèëàë òîãòîîõ ¿íäñýí ¿¿ðýã á¿õèé
áàéãóóëëàãà áîëíî.
1.2.Ãààëèéí ëàáîðàòîðè íü Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äýðãýä òºâ ëàáîðàòîðè,
õàðüÿà ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ñàëáàð ëàáîðàòîðèòàé áàéíà.
1.3.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðè íü ãîë áàðèìò áè÷èã áîëîõ “×àíàðûí ãàðûí àâëàãà”ûã ÌNS-17025-ûí äàãóó áîëîâñðóóëæ, Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãààð áàòëóóëàí,
ìºðäºæ àæèëëàíà.
1.4.Ãààëèéí ñàëáàð ëàáîðàòîðèéí ¿éë àæèëëàãàà íü ýíý ä¿ðìýýð çîõèöóóëàãäàíà.
1.5.Ãààëèéí ëàáîðàòîðèä øèíæëýõ áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé øèíæèëãýýíèé ¿íèéí
òàðèôûã Ìîíãîë Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí òóøààëààð áàòëóóëàí, ìºðäºæ
àæèëëàíà.
Õî¸ð.Ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí çîõèîí áàéãóóëàëò
2.1.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèéí ¿éë àæèëëàãàà íü Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
õÿíàëò õàðèóöñàí äýä äàðãûí óäèðäëàãûí äîð çîõèîí áàéãóóëàãäàíà.
2.2.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðè íü ñàëáàð ëàáîðàòîðèéã ìýðãýæëèéí óäèðäëàãààð õàíãàæ
àæèëëàíà.
2.3.Ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí îðîí òîî, çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òöèéã ãààëèéí óäèðäàõ
359

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

òºâ áàéãóóëëàãà áàòàëíà.
2.4.Ëàáîðàòîðèéí àþóëã¿é àæèëëàãààíû ä¿ðýì, áàãàæ, òîíîã òºõººðºìæ àøèãëàõ
áîëîí øèíæèëãýý õèéõ áàéãóóëëàãûí ñòàíäàðòûã Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äýä äàðãà
áàòàëíà.
Ãóðàâ. Ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí ýðõ, ¿¿ðýã
3.1.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðè íü äàðààõ ýðõ ýäýëæ, ¿¿ðýã õ¿ëýýíý:
3.1.1.õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîîñ èð¿¿ëñýí Ìàãàäëàí øèíæèëãýý õèéëãýõ
òóõàé øèéäâýð /Ìàÿãò-1/, Äýýæ, ñîðüö àâñàí òóõàé áàðèìò /Ìàÿãò-2/, áàðààíû ñîðüö, äýýæ,
çàãâàð áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ ìàòåðèàëûã ¿íäýñëýí “Ìàãàäëàí øèíæèëãýý õèéõ, ä¿ãíýëò
ãàðãàõ æóðàì”-ûí äàãóó ä¿ãíýëò ãàðãàõ;
3.1.2.èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà ýñõ¿ë õóóëü, õÿíàëòûí áàéãóóëëàãààñ
èð¿¿ëñýí àëáàí õ¿ñýëòèéã ¿íäýñëýí, èð¿¿ëñýí äýýæèíä ìàãàäëàí øèíæèëãýý õèéõ;
3.1.3.¿éëäâýðëýã÷èéí îëãîñîí ãýð÷èëãýýíä çààñàí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàðààíû
¿ç¿¿ëýëò òîõèð÷ áàéãàà ýñýõýä õÿíàëòûí øèíæèëãýý õèéõ, øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä áóñàä
èòãýìæëýãäñýí ëàáîðàòîðèóäàä øèíæë¿¿ëýõ;
3.1.4.ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí ä¿ãíýëòèéí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõ;
3.1.5.¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºõ ýðõèéí àêòóóä áîëîí íîðìàòèâ òåõíèêèéí
áàðèìò áè÷ã¿¿äèéã áîëîâñðóóëàõ;
3.1.6.ãààëèéí ëàáîðàòîðèòîé õîëáîîòîé àñóóäëààð Óëñûí Ãààëèéí åðºíõèé
ãàçàð, õîëáîãäîõ òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäàä ñàíàë ºãºõ, æóðàì, òºñºë
áîëîâñðóóëàõ;
3.1.7. Ìîíãîë Óëñûí áîëîí îëîí óëñûí ñòàíäàðò, Óÿëäóóëñàí ñèñòåìèéí Åðºíõèé
òàéëáàð ä¿ðýì, øèíæèëãýýíèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàðüöóóëñíû ¿íäñýí äýýð áàðààíû àíãèëëûí
êîäûã òîäîðõîéëîõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã áîëîâñðóóëàõ;
3.1.8.áàðààíû àíãèëëûí êîäîä ¿íäýñíèé çàäàðãàà õèéõ, ººð÷ëºëò îðóóëàõ
òàëààð Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçàðò ñàíàë îðóóëàõ;
3.1.9. ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíèé íýð òºðëèéã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð øèíý
àðãà, àðãà÷ëàë áîëîâñðóóëàõ, íýâòð¿¿ëýõ;
3.1.10.ìàãàäëàí øèíæèëãýý, îíîë àðãà ç¿é, òåõíèêèéí àñóóäëààð ñóäàëãààíû
õàìðàõ õ¿ðýýã ºðãºòãºõ, ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí ¿éë àæèëëàãààã ¿ð á¿òýýëòýé áîëãîõîä
÷èãëýãäñýí àðãà õýìæýýã öàã òóõàéä íü àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ;
3.1.11.øèíý íýð òºðëèéí áàðàà, á¿òýýãäýõ¿¿í, øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû
äýâøèëòýò øèíý àðãà, àðãà÷ëàëûí òàëààð ìýðãýæëèéí áîëîí ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû
áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí ñóðãàëò, ñóäàëãàà ÿâóóëàõ;
3.1.12.ìàãàäëàí øèíæèëãýýíèé àæèëä øààðäëàãàòàé òîíîã òºõººðºìæ,
õýìæèõ õýðýãñýë, óðâàëæ áîäèñ, äýýæ àâàõ õýðýãñýë áîëîí õºäºëìºð õàìãààëàë, àþóëã¿é
àæèëëàãààã õàíãàõ õýðýãñëèéí çàõèàëãà õèéõ, õºðºíãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã õºðºíãº îðóóëàëòûí
òºñºâò òóñãóóëàõ ñàíàëûã Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçàðò òàâüæ øèéäâýðë¿¿ëýõ;
3.1.13.õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäòîé õàìòðàí àæèëëàõ, àþóëòàé à÷ààã øàëãàõ,
áàðààíààñ äýýæ àâàõ àðãà àðãà÷ëàëûí òàëààð ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòàð÷
ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íàðò çºâëºìæ, çààâàð÷èëãàà ºã÷, ñóðãàëò ÿâóóëàõ;
3.1.14.øèíæèëãýýíä õàìðàãäñàí áàðààíû òàëààðõ ìýäýý, òàéëàí ãàðãàæ, Óëñûí
ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí çîõèîí áàéãóóëàëòûí õîëáîãäîõ íýãæèä õ¿ðã¿¿ëýõ;
3.1.15.ãààëèéí ñàëáàð ëàáîðàòîðèîñ íÿãòëàí øàëãóóëàõ çîðèëãîîð èð¿¿ëñýí
áàðààíû äýýæèä øèíæèëãýý õèéõ, ìýðãýæèë àðãà ç¿éí çºâëºãºº ºãºõ;
3.1.16.ãààëèéí ñàëáàð ëàáîðàòîðèéí øèíæýý÷ íàðûí øèíæèëãýýíèé àæëûí óð
÷àäâàðûã øàëãàõ, ¿íýëýõ.
3.2.Ãààëèéí ñàëáàð ëàáîðàòîðè íü øèíæèëãýýíèé àæëûí òàéëàíã Ãààëèéí òºâ
ëàáîðàòîðèä ñàð á¿ð ãàðãàæ àëáàí áè÷ãýýð, ýñõ¿ë ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýãýýð õ¿ðã¿¿ëíý.
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Äºðºâ. Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèéí ýðõëýã÷èéí ýðõ ¿¿ðýã
4.1.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèéí ýðõëýã÷ äàðààõ ýðõ ýäýëæ, ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.
4.1.1.ëàáîðàòîðèéí ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëæ,
ãààëèéí áîëîí áóñàä áàéãóóëàãà, àæ àõóé íýãæèéí õ¿ñýëòýýð õèéëãýæ áóé øèíæèëãýýíä
øèíæýý÷äèéã òîìèëîõ, øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿í, àíãèëëûí êîäûã òîäîðõîéëñîí ä¿ãíýëòèéã
õÿíàæ áàòàëãààæóóëàõ;
4.1.2.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèéí äîòîîä ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé òóøààë
ãàðãàõ, øèíæèëãýýíèé áè÷èã áàðèìòóóä áîëîí õîëáîãäîõ ýðõèéû àêòóóäûã áîëîâñðóóëàõ
àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ, õÿíàí øèéäâýðë¿¿ëýõ, òýäãýýðèéí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâèõ;
4.1.3.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèéí àæëûã òºëºâëºõ, ã¿éöýòãýëèéí òàéëàí òàâèõ,
øèíæèëãýýíèé àæëûí ýäèéí çàñãèéí ¿ð ä¿í, ëàáîðàòîðèéí ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíä
õÿíàëò òàâüæ, õàðèóöàí àæèëëàõ;
4.1.4.õóóëü õÿíàëòûí áîëîí ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóäòàé àæèë òºðëèéí
õàðèëöààã õóóëü ýðõ ç¿éí õ¿ðýýíä ºðãºæ¿¿ëýõ, õàìòðàí àæèëëàõ ãýðýý õýëöýë õèéõ;
4.1.5.áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, èðãýäýýñ èð¿¿ëñýí ñàíàë, ãîìäëûã õ¿ëýýí àâàõ,
óäèðäëàãàä òàíèëöóóëàí øèéäâýðëýõ;
4.1.6.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèéí á¿òýö, îðîí òîî, òºñºâ, ñàíõ¿¿æèëò, àæèë
¿¿ðãèéí õóâààðèéí òàëààð óäèðäëàãàä ñàíàë îðóóëæ øèéäâýðë¿¿ëýõ;
4.1.7.øèíæýý÷äèéí àæëûí õàðèóöëàãà, àæëûí ¿ç¿¿ëýëòèéã ä¿ãíýæ, øàãíàë
óðàìøèë, ñàõèëãûí øèéòãýëèéí òàëààð óäèðäëàãàä òàíèëöóóëàõ;
4.1.8.õýâëýëä ìýäýýëýë ºãºõ, òºâ ëàáîðàòîðèéí ¿éë àæèëëàãààã ñóðòàë÷ëàõ
àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ;
4.1.9.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèéí ¿éë àæèëëàãààíä øèíý òåõíèê òåõíîëîãè,
øèíæèëãýýíèé øèíý àðãà÷ëàëûã íýâòð¿¿ëýõ, øèíæýý÷ íàðûã ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõ,
äàäëàãàæóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ.
Òàâ.Àõëàõ øèíæýý÷èéí ýðõ, ¿¿ðýã
5.1.Àõëàõ øèíæýý÷ íü äàðààõ ýðõ ýäýëæ, ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.
5.1.1.áàðààíû àíãèëëûí êîäûã òîäîðõîéëîõîä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã
øèíæýý÷ íàðààñ ãàðãóóëàí àâàõ;
5.1.2.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèîñ ãàðãàæ áàéãàà ä¿ãíýëòèéã õÿíàæ, áàðààíû
àíãèëëûí êîäûã íÿãòëàí øàëãàõ;
5.1.3.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèéí ÷àíàðûí ìåíåæåðèéí ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýæ,
øèíæèëãýýíèé àæëûí õÿíàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõ, ñîðèëò, øèíæèëãýýíèé àæëûí ÷àíàðûã
õàíãóóëàõ.
Çóðãàà.Øèíæýý÷èéí ýðõ, ¿¿ðýã
6.1.Øèíæýý÷ íü Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 255-ä çààñàí ýðõ, ¿¿ðãýýñ ãàäíà äàðààõ ýðõ
ýäýëæ, ¿¿ðýã õ¿ëýýíý:
6.1.1.ìàãàäëàí øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íãèéí òàëààð ýðõëýã÷èéí çºâøººðºëã¿éãýýð
õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñýëä ìýäýýëýë ºãºõººñ òàòãàëçàõ;
6.1.2.ìàãàäëàí øèíæèëãýýíä õàìðàãäñàí àæ àõóéí íýãæ, èðãýí, áàéãóóëëàãà,
øèíæèëãýýíèé àðãà, àðãà÷ëàë, ¿ð ä¿íòýé õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéí íóóöûã ÷àíä õàäãàëàõ;
6.1.3.õîëáîãäîõ áàðèìòûã äóòóó á¿ðä¿¿ëñíýýñ øàëòãààëæ øèíæèëãýý õèéõ
áîëîìæã¿é áîëîõ òîõèîëäîëä ýíý òóõàé ëàáîðàòîðèéí ýðõëýã÷èä ìýäýãäýõ;
6.1.4.ìàãàäëàí øèíæèëãýý õèéëãýõ òóõàé øèéäâýð ãàðãàñàí àæ àõóéí íýãæ,
áàéãóóëëàãà, èðãýí, àëáàí òóøààëòíû èð¿¿ëñýí äýýæèä øèíæèëãýý õèéõ ÿâöàä çºð÷èë
èëýðñýí òîõèîëäîëä ëàáîðàòîðèéí ýðõëýã÷èä ìýäýãäýõ;
6.1.5.ìàãàäëàí øèíæèëãýýíä èð¿¿ëñýí äýýæ, ñîðüö, çàãâàð, áè÷èã áàðèìòûí
á¿ðýí á¿òýí áàéäàë, õàäãàëàëòûã õàðèóöàõ;
6.1.6.Øèíæýý÷ íü òîîöîîò õóóäàñíû òàéëàíã ñàð á¿ð ãàðãàæ, õîëáîãäîõ íÿðàâò
õ¿ëýýëãýí ºãºõ;
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6.1.7.ìàãàäëàí øèíæèëãýý õèéõ ÿâöàä àþóëã¿é àæèëëàãààíû ä¿ðìèéã ÷àíä
ìºðäºæ àæèëëàõ.
Äîëîî.Øèíæýý÷èéí ¿éë àæèëëàãààíä õîðèãëîõ ç¿éë
7.1.Øèíæýý÷èéí ¿éë àæèëëàãààíä äàðààõ ç¿éëèéã õîðèãëîíî.
7.1.1.ìàãàäëàí øèíæèëãýýíèé àæëûã ëàáîðàòîðèéí ýðõëýã÷èéí áè÷ãýýð ºãñºí
çºâøººðºëã¿éãýýð õèéæ ã¿éöýòãýõ;
7.1.2.ìàãàäëàí øèíæèëãýý õèéëãýõ òóõàé øèéäâýð, òîãòîîë, àëáàí áè÷èãò
çààñíààñ áóñàä áàðààíû ñîðüö, äýýæ, çàãâàðò øèíæèëãýý õèéõ;
7.1.3.ººðò äààëãàñàí íóóöëàëûí çýðýãòýé ìàãàäëàí øèíæèëãýýíèé àæèëä áóñàä
øèíæýý÷äèéã òàòàí îðîëöóóëàõ;
7.1.4.ººðèéí ýðõ õýìæýýíýýñ õýòýðñýí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ;
7.1.5.ìàãàäëàí øèíæèëãýýíèé õîëáîãäîëòîé áè÷èã, áàðèìò, äýýæ, ñîðüöûã
àëáàíû áóñ áàéðàíä õàäãàëàõ;
7.1.6.õóóëü òîãòîîìæîîð õîðèãëîñîí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà.
Íàéì.Áóñàä
8.1.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðè íü øèíæèëãýýíèé ä¿í, ä¿ãíýëò, òóøààë ãàðãàõäàà
“Èòãýìæëýãäñýí ëàáîðàòîðè” òýìäýã, “Ìîíãîë Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äýðãýäýõ
Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðè” òýìäýã, “Èòãýìæëýãäñýí ëàáîðàòîðèéí ñîðèëòûí ä¿í”, “Ãààëèéí
òºâ ëàáîðàòîðèéí ä¿ãíýëò”, “Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äýðãýäýõ Ãààëèéí
òºâ ëàáîðàòîðèéí ýðõëýã÷èéí òóøààë”, “Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äýðãýäýõ
Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðè” çýðýã õýâëýìýë õóóäñûã òóñ òóñ õýðýãëýíý.
8.2.Ãààëèéí ñàëáàð ëàáîðàòîðè íü øèíæèëãýýíèé ä¿íã ãàðãàõäàà “Øèíæýý÷èéí
ä¿ãíýëò” õýâëýìýë õóóäñûã õýðýãëýíý.
8.3.Ýíý æóðìààð çîõèöóóëàãäààã¿é àñóóäëûã Ãààëèéí òóõàé õóóëü áîëîí áóñàä
õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó øèéäâýðëýíý.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2008 îíû 11 дүгээр
ñàðûí 10-ны өдөр

Äóãààð 732

Óëààíáààòàð õîò

ÆÓÐÀÌ ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Ìîíãîë Óëñûí Тºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 27.1.5, Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 271.1.12
äàõü çààëòûã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãààëèéí àæèëòàíä áàéãóóëëàãûí ìýäëèéí îðîí ñóóö ò¿ð ýçýìø¿¿ëýõ, îðîí ñóóö
õóäàëäàí àâàõ, àìèíû îðîí ñóóö áàðèõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ òóõàé æóðàì”-ûã õàâñðàëòûí
¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Òóøààëûí áèåëýëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Îðîí ñóóöíû êîìèññ /Í.Áîëä/-ò
¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
3.Ýíý òóøààë ãàðñàíòàé õîëáîãäóóëàí Óëñûí Гààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 1998
îíû 30 äóãààð òóøààëûã õ¿÷èíã¿éä òîîöñóãàé.
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4.Ýíý òóøààëûã 2008 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 10-íû ºäðººñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2008 оны 732 дугаар тушаалын хавсралт

ÃÀÀËÈÉÍ ÀÆÈËÒÀÍÄ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÝÇÝÌØËÈÉÍ ÎÐÎÍ ÑÓÓÖÛÃ
Ò¯Ð ÝÇÝÌØ¯¯ËÝÕ, ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ ÕÓÄÀËÄÀÍ ÀÂÀÕ, ÀÌÈÍÛ ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ
ÁÀÐÈÕÀÄ ÄÝÌÆËÝÃ ¯Ç¯¯ËÝÕ ÒÓÕÀÉ ÆÓÐÀÌ
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.“Ãààëèéí àæèëòàíä áàéãóóëëàãûí ýçýìøëèéí îðîí ñóóö ò¿ð ýçýìø¿¿ëýõ, îðîí ñóóö
õóäàëäàí àâàõ, àìèíû ñóóö áàðèõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ òóõàé, æóðàì” /öààøèä “ýíý æóðàì”
ãýíý/-ûí çîðèëãî íü ãààëèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàãñàäûí íèéãìèéí áàòàëãààã õàíãàõ, Ìîíãîë
Óëñûí Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 27.1.5, Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 282.9 äýõ çààëòûí
õýðýãæèëòèéã õàíãàõàä îðøèíî.
1.2.Ýíý æóðàì íü ãààëèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàæ áóé òºðèéí æиíõýíý áîëîí
¿éë÷èëãýýíèé àëáàí õààã÷ /öààøèä “àæèëòàí” ãýõ/-ä áàéãóóëëàãûí ýçýìøëèéí îðîí ñóóöûã
ò¿ð ýçýìø¿¿ëýõ áîëîí îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ, àìèíû ñóóö áàðèõàä íü äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ /
öààøèä”ìºíãºí äýìæëýã” ãýõ/-òýé õîëáîîòîé õàðèëöààã çîõèöóóëíà.
Õî¸ð.Îðîí ñóóöíû êîìèññ
2.1.Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçàð íü àæèëòàíä îðîí ñóóö ò¿ð ýçýìø¿¿ëýõ, îðîí ñóóö
õóäàëäàí àâàõ, àìèíû îðîí áàðèõàä íü äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ àñóóäëûã õýëýëöýæ ñàíàë, ä¿ãíýëò
ãàðãàõ ¿¿ðýã á¿õèé Îðîí ñóóöíû êîìèññ /öààøèä “Êîìèññ ãýõ/-òîé áàéõ áºãººä Êîìèññûí
á¿ðýëäýõ¿¿íèéã Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí òóøààëààð òîìèëíî.
2.2.Êîìèññ íü äàðãà, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà, ãèø¿¿äòýé áàéíà. Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà
ñàíàë ºãºõ ýðõã¿é áàéíà.
2.3.Êîìèññ íü ¿éë àæèëëàãààíäàà øóäàðãà, íýýëòòýé, èë òîä, çàð÷ìûã áàðèìòëàí
àæèëëàíà.
2.4.Êîìèññ ñàíàë õóðààõ çàð÷ìààð ãèø¿¿äèéí îëîíõèéí ñàíàëûã ¿íäýñëýí ä¿ãíýëòýý
ãàðãàíà.
Ãóðàâ.Ìºíãºí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ
3.1.Àæèëòàí îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ, àìèíû ñóóö áàðèõàä íü çîðèóëæ ãààëèéí
áàéãóóëëàãààñ ìºíãºí äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ áîëíî.
3.2.Ìºíãºí äýìæëýãèéí õýìæýýã îðîí ñóóöíû çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íèéã õàðãàëçàí æèë
á¿ð Êîìèññûí ñàíàëûã ¿íäýñëýí Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëöýæ øèéäâýðëýíý.
3.3.Ìºíãºí äýìæëýãèéã òóõàéí àæèëòàí õºäºº îðîí íóòàãò, ýñõ¿ë íèéñëýë õîòîä îðîí
ñóóö õàóäàëäàí àâàõ, àìèíû ñóóö áàðèõ ýñýõýýñ øàëòãààëæ õàðèëöàí àäèëã¿é òîãòîîæ
áîëíî.
3.4.Àæèëòàíä ìºíãºí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõäýý äàðààõ íºõöөëèéã õàðãàëçàíà:
3.4.1.ãààëèéí áàéãóóëëàãàä áîëîí óëñàä àæèëëàñàí æèë;
3.4.2.àæëûí ¿ç¿¿ëýëò áîëîí àæëûí îíöãîé ¿ð ä¿í ãàðãàñàí ýñýõ;
3.4.3.ãààëèéí áàéãóóëëàãàä òîãòâîðòîé àæèëëàæ áàéãàà ýñýõ, àæëûí òóðøëàãà,
ìýðãýøñýí áàéäàë, õºäºº îðîí àæèëëàñàí ýñýõ;
3.4.4.àæèëòíû àìüäàð÷ áóé íºõöºë, àì á¿ëèéí áàéäàë;
3.4.5.îðîí ñóóö õ¿ññýí ºðãºäëèéí äàðààëàë;
3.4.6.ºìíº íü óëñààñ îðîí ñóóö, ýñõ¿ë ìºíãºí äýìæëýã àâñàí ýñýõ.
3.5.Øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë õ¿ñýëò ãàðãàñàí àæèëòíû àìüäàð÷ áóé íºõöºëòýé íü
òàíèëöàõ àæëûí õýñãèéã Êîìèññîîñ òîìèëæ áîëíî.
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3.6.Ãààëèéí àæèëòàíä òóñ áàéãóóëëàãàä àæèëëàñàí íèéò õóãàöààíû òóðøèä çºâõºí íýã
óäàà ìºíãºí äýìæëýã ¿ç¿¿ëíý.
3.7.Îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõàä çîðèóëæ ìºíãºí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ òîõèîëäîëä àæèëòíû
îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ ãýðýýã ¿íäýñëýíý.
3.8.Àæèëòàí ìºíãºí äýìæëýëãèéã çºâõºí çîðèóëàëòààð íü àøèãëàíà.
3.9.Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãà õºíãºëºëòòýé ¿íýýð îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ
áîëîìæèéã àæèëòàíä á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð íýãäñýí æóðìààð àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãàòàé
îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ ãýðýý áàéãóóëæ áîëíî. Ìºí áàíêíû áàéãóóëëàãàòàé òîõèðîëöîæ
îðîí ñóóöíû ¿ëäýãäýë ñàíõ¿¿æèëò òºëºõºä çýýë àâàõàä øààðäëàãàòàé òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëæ
áîëíî.
3.10.Ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ ºíäºð íàñíû òýòãýâýðò ãàðñàí àæèëòàíä Ìîíãîë Óëñûí
àõìàä íàñòíû íèéãìèéí õàìãààëëûí òóõàé õóóëèéí 8 äóãààð ç¿éëèéí 4 äýõ çààëòûã ¿íäýñëýí
ìºíãºí äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ áîëíî.
3.11.Ãààëèéí àæèëòàíä ìºíãºí äýìæëýã îëãîõ àñóóäëûã Êîìèññûí ñàíàëûã õàðãàëçàí
Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãà øèéäâýðëýíý.
Äºðºâ.Áàéãóóëëàãûí ýçýìøëèéí îðîí ñóóöûã ò¿ð ýçýìø¿¿ëýõ
4.1.Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãààñ àæèëòíû íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ
çîðèëãîîð õóâààðèëñàí îðîí ñóóöûã ýçýìø¿¿ëýõäýý ãýðýý áàéãóóëæ, îðîí ñóóö ò¿ð ýçýìøèõ
ýðõèéí áè÷èã îëãîíî.
4.2.Ýíý æóðìûí 4.1-ä çààñíû äàãóó ò¿ð ýçýìø¿¿ëñýí îðîí ñóóöûã 4.4.1, 4.4.2-ò çààñàí
òîõèîëäîëä õóðààí àâ÷ ãýðýýã öóöëàíà.
4.3.Õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû ýçýìøèëä áàéãàà îðîí ñóóöûã àæèëòíû òóõàéí
ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíä àæèëëàõ õóãàöààíä ãàðààíèé ¿íäñýí äýýð ò¿ð ýçýìø¿¿ëíý.
4.4.Ýíý æóðìûí 4.3-ò çààñíû äàãóó ò¿ð ýçýìø¿¿ëýõ îðîí ñóóöûã äàðààõ òîõèîëäîëä
áóöààí àâ÷, ãýðýýã öóöàëíà:
4.4.1.àæèëòàí ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ õàëàãäñàí;
4.4.2.àæèëòàí ãààëèéí àëáàíààñ ÷ºëººëºãäñºí;
4.4.3.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõ õàñàãäñàí;
4.4.4.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí àëáàí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõèéã ò¿ð ò¿òãýëç¿¿ëñýí;
4.4.5.àæèëòàí ºíäºð íàñíû òýòãýâýðò ãàðñàí.
4.5.Õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí ýçýìøèëä áàéãàà îðîí ñóóöûã ò¿ð ýçýìøèæ áàéãàà
àæèëòàí ºíäºð íàñíû òýòãýâýðò ãàðñàí òîõèîëäîëä áàéãóóëëàãûí áàéðûã õóðààí àâ÷ ºìíº
íü óëñààñ îðîí ñóóö, ýñõ¿ë ìºíãºí äýìæëýã àâààã¿é òîõèîëäîëä ýíý æóðìûí 3.8-ä çààñíû
äàãóó ìºíãºí äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ áîëíî.
4.6.Áàéãóóëëàãûí ýçýìøëèéí îðîí ñóóöûã àøèãëàæ áàéãàà áàéäàëä ãýðýý áàéãóóëñàí
ãààëèéí áàéãóóëëàãà õÿíàëò òàâèí àæèëëàíà.
4.7.Áàéãóóëëàãûí ýçýìøèëä áàéãàà îðîí ñóóöûã àæèëòíû ºì÷èä øèëæ¿¿ëýõ àñóóäëûã
Ìîíãîë Óëñûí Îðîí ñóóö õóâü÷ëàõ òóõàé õóóëèéã ¿íäýñëýí ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãûí
çºâøººðëººð øèéäâýðëýíý.
4.8.Áàéãóóëëàãûí ýçýìøëèéí îðîí ñóóöûã ò¿ð ýçýìø¿¿ëýõòýé õîëáîîòîé ãîìäîë,
ìàðãààíûã Êîìèññ øèéäâýðëýíý.
Òàâ.ªðãºäºë ãàðãàõ
5.1.Àæèëòàí ìºíãºí äýìæëýã õ¿ññýí ºðãºäëºº /öààøèä “ºðãºäºë” ãýõ/ Óëñûí ãààëèéí
åðºíõèé ãàçðûí äàðãàä ãàðãàíà.
5.2.ªðãºäºë íü Óëñûí ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí áè÷èã õýðýãò á¿ðòãýãäñýí áàéíà.
5.3.Êîìèññûí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà ºðãºäëèéã õ¿ëýýí àâñàí îí, ñàð, ºäºð/öàã/-èéí
äàðààëëàà íýãäñýí á¿ðòãýëä îðóóëíà.
5.4.ªðãºäºëä äàðààõ ìýäýýëëèéã òóñãàñàí áàéíà:
5.4.1.ºðãºäºë ãàðãàõ áîëñîí øàëòãààí;
5.4.2.õàðüÿàëàõ áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààë, îðøèí ñóóãàà õàÿã;
5.4.3.ºðãºäºë ãàðãàñàí àæèëòíû îâîã, íýð, ãàðûí ¿ñýã, îãíîî, óòàñ;
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5.4.4.ºìíº íü ºðãºäºë ºã÷ áàéñàí ýñýõ.
5.5.Àæèëòàí ýíý æóðìûí 5.4-ò çààñàí ìýäýýëýë ººð÷ëºãäñºí òîõèîëäîëä Êîìèññò
ìýäýãäýæ õîëáîãäîõ òîäîòãîë õèéëãýæ áîëíî.
5.6.Êîìèññ ºðãºäëèéã äàðààõ ¿íäýñëýëýýð äàðààëëààñ õàñíà:
5.6.1.àæèëòàíä áàéãóóëëàãààñ ìºíãºí äýìæëýã ¿ç¿¿ëñýí;
5.6.2.àæèëòàí ãààëèéí àëáàíààñ ÷ºëººëºãäñºí;
5.6.3.àæèëòàí ãààëèéí àëáàíààñ õàëàãäñàí.
5.7.Àæèëòàí ñàõèëãûí øèéòãýë õ¿ëýýñýí íü ºðãºäëèéí äàðààëëûã õîéøëóóëàõ, ìºíãºí
äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõýýñ òàòãàëçàõ ¿íäýñëýë áîëíî.
---оОо---

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ,
УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН
ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2008 оны 11 дүгээр
сарын 28-ны өдөр

Дугаар 515/760

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15 дугаар
зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Монголбанк, Улсын гаалийн ерөнхий газрын хооронд мөнгө угаах болон
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх талаар хамтран ажиллах тухай журам”-ыг хавсралтын
ёсоор баталсугай.
2.Их хэмжээний бэлэн мөнгийг Монгол Улсын хилээр оруулах буюу гаргах тухай
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн баталсан маягтын загварыг Улсын гаалийн ерөнхий газрын
“Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг”-ийн маягтаар тооцон мэдүүлж байхаар тогтоосугай.
3.“Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг”-ийн маягт хэвлүүлэх зардлын хэмжээг Монголбанк,
Улсын Гаалийн ерөнхий газар харилцан тохиролцож жил бүрийн төсөвт тусгаж байхаар
тогтоосугай.
4.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монголбанкны Тэргүүн дэд
ерөнхийлөгч /Б.Энххуяг/, Улсын гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга /Д.Оюунчимэг/ нарт
үүрэг болгосугай.
5.Энэ тушаалыг 2009 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
МОНГОЛБАНКНЫ 				
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 				

УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА

		А.БАТСҮХ 				Д.ЦЭВЭЭНЖАВ
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Монголбанкны ерөнхийлөгч,
Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2008 оны хамтарсан 515/760 тушаалын хавсралт

МОНГОЛБАНК, УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХООРОНД
МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТАЛААР
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15 дугаар
зүйлийг гаалийн байгууллагад хэрэгжүүлэхэд Монголбанк, Улсын Гаалийн ерөнхий газрын
хооронд хамтран ажиллах үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.
Хоёр.Нэр томьёоны тодорхойлолт
2.1 Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.
2.1.1.“Санхүүгийн мэдээллийн алба” гэж Мөнгө угаах болон терроризмыг
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу Монголбанкны бүтцэд байгуулагдсан, мөнгө
угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиг
үүрэг бүхий албыг;
2.1.2.“Санхүүгийн мэдээллийн албаны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч” /цаашид
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гэх/ гэж мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
тухай хууль болон энэ журамд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр Улсын гаалийн ерөнхий
газрын даргын тушаалаар томилон ажиллуулах ажилтныг;
2.1.3.“Санхүүгийн мэдээллийн албанд өгөх мэдээлэл” гэж мөнгө угаах болон
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтад
хамаарах “их хэмжээний” бэлэн мөнгийг Монгол улсын хилээр оруулсан, гаргасан мэдээллийг;
2.1.4.“Бэлэн мөнгө” гэж үндэсний болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт, олон
улсын төлбөр тооцоонд түгээмэл хэрэглэгддэг чек, вексель болон бусад үнэт цаасыг;
Гурав.Гаалийн байгууллагын эрх, үүрэг
3.1.Энэ журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Улсын Гаалийн ерөнхий газар дараах
эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:
3.1.1.Монгол Улсын хилийн боомтуудад итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох,
чөлөөлөх ба энэ талаарх шийдвэрийг ажлын 3 хоногийн дотор Санхүүгийн мэдээллийн
албанд хүргүүлнэ;
3.1.2.“Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг”-ийн маягтыг хэвлүүлж, хилийн гаальд
хүргүүлэх, маягтыг хилээр нэвтрэх зорчигчдоор бөглүүлэх ажлыг зохион байгуулна;
3.1.3.Улсын хилээр нэвтрэх зорчигчдоор мэдүүлэг бөглүүлэх, “5 сая төгрөг, /
түүнтэй тэнцэх валют/ эсхүл түүнээс дээш хэмжээний бэлэн мөнгөний мэдүүлэг бүртгэхэд
хяналт тавьж, гарсан зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах;
3.1.4.Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь “5 сая төгрөг, /түүнтэй тэнцэх валют/ эсхүл
түүнээс дээш хэмжээний бэлэн мөнгөний мэдүүлгийг бөглөсөн зорчигчдын тухай мэдээллийг
нэгтгэн сар бүрийн 25-ны өдрөөр тасалбар болгон Улсын гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлнэ.
Улсын гаалийн ерөнхий газар нь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ирүүлсэн уг мэдээллийг
нууцлал, аюулгүй байдлыг хангаж, бичгээр, факсаар эсхүл цахим сүлжээгээр Санхүүгийн
мэдээллийн албанд ажлын 5 хоногийн дотор хүргүүлэх;
3.1.5.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль
тогтоомжийн тухай хэвлэмэл, цахим сурталчилгааны материал болон мэдүүлгийг хилээр
зорчигчдод ил харагдах газарт байрлуулах.
3.2.Банкны байгууллага зузаатгалын бэлэн мөнгийг “Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг”
болон “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг”-т нэрлэсэн үнээр мэдүүлнэ.
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3.3.Улсын гаалийн ерөнхий газар нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх ажлыг холбогдох эрх бүхий байгуулагуудтай хамтарч удирдан зохион байгуулах,
Санхүүгийн мэдээлийн албатай харилцан мэдээлэл солилцоно.
3.4Улсын гаалийн ерөнхий газар нь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаанд
хяналт тавьж, тэдгээрийн нэг бүрчилсэн, нэгтгэсэн мэдүүлгийн тоо, илрүүлсэн хэрэг
зөрчлийн талаар судалгаа гаргаж улирал тутам Санхүүгийн мэдээллийн албанд өгнө.
Дөрөв.Санхүүгийн мэдээллийн албаны эрх, үүрэг
4.1.Энэ журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах
эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:
4.1.1.Улсын гаалийн ерөнхий газраас ирүүлсэн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх;
4.1.2.Мэдээллийг хүлээн авах, нэгтгэх, боловсруулах, боловсронгуй болгох
зориулалтын програм хангамжийг зохиох, хангах;
4.1.3.Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон гаалийн холбогдох бусад ажилтнуудад
мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх асуудлаар сургалт зохион
байгуулах.
4.2.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажлын хүрээнд гаалийн
байгууллага болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй хамтарч ажиллан, мэдээлэл солилцоно.
4.3.Монголбанк итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар
зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ажил, албан тушаал хавсран ажилласны нэмэгдэл хөлсийг
Улсын гаалийн ерөнхий газраар дамжуулан үндсэн цалингийн 20 хүртэл хувиар тооцож сар
бүр олгоно.
Тав.Хариуцлага
5.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан авсан мэдээллийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс мэдээллийг
нуун дарагдуулах, буруу мэдээлэх, нууц задруулахыг хориглоно.
5.2.Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага
ногдуулна.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН
АСУУДАЛ ЭРХЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2008 оны 12 дугаар
сарын 25-ны өдөр

Дугаар 816/434

Улаанбаатар хот

Гэрээ байгуулах тухай
Монгол Улсын Гаалийн тухай хууль болон Гадаадын иргэдийн эрх зүйн байдлын
тухай хууль бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, байгууллага хоорондын ажлын уялдааг
сайжруулах зорилгоор Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар
зүйлийн 8.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албаны хамтран
ажиллах гэрээ”-г хавсралтаар баталж, 2009 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж
мөрдсүгэй.
2.Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Гаалийн ерөнхий газрын
Стратеги төлөвлөлт, эрх зүй, хамтын ажиллагааны газрын дарга Л.Дэлгэрбаяр, Гадаадын
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иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албаны Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга П.Ихзаяа
нарт үүрэг болгосугай.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 			
ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН
ДАРГА Д.ЦЭВЭЭНЖАВ				
АСУУДАЛ ЭРХЛЭХ АЛБАНЫ
						 ДАРГА Д.МӨРӨН
---оОо--Гаалийн ерөнхий газар,
Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал
эрхлэх албаны даргын хамтарсан 2008 оны
816/434 тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ГАДААДЫН ИРГЭН,
ХАРЬЯАТЫН АСУУДАЛ ЭРХЛЭХ АЛБАНЫ ХАМТРАН
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.Зорилго нь: Гадаадын иргэдийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Гаалийн тухай
хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
зорчигч, дамжин өнгөрч байгаа гадаадын иргэдэд хяналт тавьж, байгууллага хоорондын
ажлын уялдааг сайжруулж, хамтын ажиллагааг дээшлүүлэхэд оршино.
1.2.Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гаалийн ерөнхий газар /цаашид “газар”
гэх/, Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх алба /цаашид “алба” гэх/ нь Монгол Улсын
хилээр зорчиж байгаа Монгол улсын болон гадаадын иргэдэд цахим сүлжээгээр хяналт
тавьж, харилцан мэдээлэл солилцох, мэдээлэлд үндэслэн хамтарсан шалгалт хийх үйл
ажиллагааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.
Хоёр.Байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа
2.1.Хууль тогтоомжоор хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад хоёр талын эрх ашиг,
үйл ажиллагааг хөндсөн асуудал гарвал Гаалийн ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын
асуудал эрхлэх албаны дарга, дэд дарга нарын болон Төв орон нутгийн салбар, нэгжийн
хэмжээнд харилцан мэдээлэл, санал солилцож, асуудлыг шийдвэрлэж байна.
2.2.Зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн асуудлыг хоёр байгууллагын удирдлагын
түвшинд ажил төрлийн уулзалт зохион байгуулж, хэлэцэн шийдвэрлэнэ.
Гурав.Харилцан мэдээлэл солилцох
3.1.Газар нь Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон, хязгаарласан бараа,
бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлсэн, нэвтрүүлэхийг завдсан, зөрчил гаргасан гадаадын иргэн,
харьяалалгүй хүний талаарх мэдээллийг Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албанд
тухай бүр мэдээлж байна.
3.2.Алба нь Гаалийн ерөнхий газраас ирүүлсэн зөрчил гаргасан гадаадын иргэний
талаарх мэдээллийг хүлээн авмагц тэдний талаарх мэдээллийг өөрийн сангаас нэн даруй
гаргаж хүргүүлнэ.
3.3.Алба нь Гаалийн ерөнхий газрын хүсэлтийг үндэслэн Монгол улсын хууль
тогтоомж болон түүгээр зохицуулагдаж байгаа холбогдох журам, заавар зөрчсөн гадаадын
иргэнийг тус улсаас гаргахыг түдгэлзүүлэх, орохыг хязгаарлах асуудлыг шийдвэрлэнэ.
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3.4.Төв, орон нутгийн гаалийн байгууллагаас зохион байгуулж буй шалгалтад
Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албаны улсын ахлах байцаагч, байцаагч,
мэргэжилтэн нарыг хоёр байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр татан оролцуулж болно.
3.5.Хоёр байгууллагын ажилтан нар гадаадын иргэдийн талаарх мэдээллийг зөвхөн
албан хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд нууцлалыг чандлан хадгална.
3.6.Хилийн боомт дахь хоёр байгууллагуудын албан хаагч нарын талаарх гомдол,
мэдээллийг хоёр тал мэдээлэл солилцож хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.
Дөрөв.Бусад
4.1.Үйл ажиллагааны явцад олж авсан хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын талаарх
мэдээ, мэдээллийг хувийн зорилгоор ашигласан, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд
саад учруулсан гэм буруутай албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай болон бусад хууль
тогтоомжийг үндэслэн хариуцлага ногдуулна.
4.2.Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах аасуудлыг нэг талын саналыг нөгөө байгууллага
судлан үзэж, шаардлагатай бол хоёр байгууллагын даргын хамтарсан тушаалаар
шийдвэрлэнэ.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2009 оны 04 дүгээр
сарын 13-ны өдөр

Дугаар 169

Улаанбаатар хот

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Монгол Улсын хуулийн 15.16.2,
Харилцаа холбооны тухай хуулийн 12.1.1, Гаалийн тухай хуулийн 11.1, 12.1 дэх хэсгийн
заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн лавлах-1281”-ийн үйл ажиллагааны зааврыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт, эрсдэлийн удирдлага
хариуцсан дэд дарга/Д.Оюунчимэг/-д, техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамж болон
лавлагаа, мэдээллийн сангийн хадгалалт, үйл ажиллагааны үр дүнг танилцуулж байхыг
Мэдээлэл, технологийн төв/Д.Баатарбал/-д тус тус даалгасугай.
3.Энэ тушаалыг 2009 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ
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Монгол Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
2009 оны 169 дүгээр тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ЛАВЛАХ 1281 МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААНЫ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
Гаалийн хууль тогтоомжийг гаалийн харилцаанд оролцогчдод сурталчлах, хэрэгжилтэд
хяналт тавих, гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гаалийн үйлчилгээний талаарх
гомдол, санал, мэдээллийг хүлээн авч, шуурхай хариу өгөх, арга хэмжээ авах, мэдээлэл,
лавлагааны үйлчилгээний нэгдсэн санг үүсгэхэд “Гаалийн лавлах 1281”-ийн зорилго оршино.
Хоёр.Гаалийн мэдээлэл, лавлагааны
үйлчилгээг эрхлэх
1.“Гаалийн лавлах 1281” мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээг Гаалийн хяналт,
бүрдүүлэлтийн хэлтэс, үйлчилгээний техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн болон
мэдээлэл лавлагааны сангийн хадгалалт, хамгаалалт, нууцлал, аюулгүй байдал, хэвийн
ажиллагааг Мэдээлэл технологийн төв хариуцна.
2.“Гаалийн лавлах 1281” мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээнд Гаалийн ерөнхий
газрын “Гаалийн зөвлөх” болон түүнээс дээш цолтой гаалийн улсын байцаагч /цаашид
“гаалийн улсын байцаагч” гэнэ/-ийг 7 хоногоор ээлжлэн ажиллуулж, энэ хугацаанд бусад
ажлаас чөлөөлнө.
3.“Гаалийн лавлах 1281” мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээнд газар, хороодоос цолтой
гаалийн улсын байцаагчийг татан ажиллуулж болно.
4.“Гаалийн лавлах 1281” мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээнд ажиллах гаалийн улсын
байаагч нарын хуваарийг Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс сар бүр хийж, Хяналт,
эрсдэлийн удирдлага хариуцсан дэд даргаар батлуулна.
5.Гаалийн улсын байаагч үйлчлүүлэгчтэй дараах байдлаар харилцана:
5.1.Үйлчлүүлэгчтэй ойлгомжтой, тодорхой, товч үгээр ярина.
5.2.Гаалийн улсын байцаагч нь дуудлага ирмэгц харилцуур утсаа авч “Сайн
байна уу, Гааль сонсож байна, танд юугаар туслах вэ” гэж харилцах бөгөөд ямар асуудлаар
хэн хандаж байгааг лавлаж, ярианы бичлэг лавлагааны санд хадгалагдаж байгаа талаар
тухайн үйлчлүүлэгчид сануулна.
5.3.Үйлчлүүлэгчээс асууж, тодруулах шаардлага гарвал “Уучлаарай, та ...-нэ үү”
гэдэг үгийг хэрэглэх ба тухайн үйлчлүүлэгчийн сонирхсон асуултад бүрэн хариулсан гэж
үзвэл “баярлалаа, баяртай” гэж хэлэн яриаг дуусгана.
5.4.Үйлчлүүлэгчийн хүссэн мэдээллийг түргэн, шуурхай өгөх зорилго тавьж
ажиллах бөгөөд боломжгүй тохиолдолд хэзээ, хэрхэн хариу өгөхийг мэдэгдэнэ.
6.Гаалийн улсын байцаагч дараах ажил үүргийг гүйцэтгэнэ:
6.1.Гаалийн үйлчилгээний талаарх гомдол, санал, мэдээллийг бүртгэж, Гаалийн
ерөнхий газрын уг асуудал хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулж, өгсөн чиг
үүргийн дагуу газар, хороодод нэн даруй шилжүүлж, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар хариу
авна.
6.2.Гаалийн улсын байцаагч нь ирсэн гомдол, санал, мэдээллийг шийдвэрлэсэн
талаар лавлагааны програмд холбогдлох тэмдэглэгээг тухай бүр хийнэ.
6.3.Хэрэглэгчдээс харилцуур утсаар асуусан асуулт, лавлагаанд төрөлжсөн
чиглэлээр түргэн, шуурхай тохирсон хариулт өгөхөд програм хангамжийн хайлтын системийг
ашиглана.
6.4.“Гаалийн лавлах 1281”-д хандсан хамгийн олон давтамж бүхий асуултад
хариу өгөхөд автомат хариулагчийг ашиглана.
6.5.Өөрчлөлт оруулсан болон шинээр боловсруулсан хууль эрхийн акт,
хэрэглэгчдээс ирсэн лавлагааны санд байхгүй мэдээ, мэдээллийг тухай бүр бүртгэн авч,
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боловсруулан, мэдээлийн санг баяжуулж, шинэчлэнэ.
6.6.“Гаалийн лавлах 1281” мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээг үйлчилгээнд
ажилласан тухай тайланг бичиж Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтсийн даргад хүлээлгэн
өгнө.
7.“Гаалийн лавлах 1281”-д ирсэн гомдол, санал, мэдээллийг хүлээн авах, түүнийг
шийдвэрлэх талаар авсан арга хэмжээ, шийдвэр, материалыг Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн
хэлтсээс нэгтгэн Гаалийн ерөнхий газрын удирдлагын Шуурхай зөвлөгөөнд тайлагнана.
8.Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс гаалийн мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээний
явцад хяналт тавьж, асуулт, хариултын бичлэгийг сонсох, тэмдэглэлтэй тулгах байдлаар
тогтмол шалгалт хийж, протокол үйлдэнэ.
9.Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтсээс гаалийн мэдээлэл, лавлагааны
үйлчилгээний талаар тухайн сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, мэдээг сар бүр гаргаж,
дараа сарын 5-ны дотор Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний хэлтэст ирүүлнэ.
10.Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний хэлтэс гаалийн мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээний
сарын тайланд хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг Гаалийн ерөнхий газрын удирдлагад
танилцуулна.
11.Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний хэлтэс гаалийн мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээг
ажлын цагаар, үдийн завсарлагагүйгээр тасралтгүй ажиллахаар зохион байгуулна.
Хоёр.Хориглох зүйл
1.Ажлын компьютерт мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээ хариуцсан гаалийн улсын
байцаагч, лавлагааны сан хариуцсан програмистаас бусад албан тушаалтан ажиллах;
2.Гаалийн мэдээлэл, лавлагааны тусгай дугаар бүхий харилцуур утаснаас ажлын
болон ажлын бус цагаар хувийн асуудлаар ярих, бусдыг яриулах;
3.Гаалийн мэдээлэл, лавлагааны сан, хайлтын системийн програм хангамжид бусдын
нууц код ашиглаж нэвтрэх, сангаас бичлэгийг устгах, өөрчлөх, програмыг ажлын бус
кориулалтаар ашиглах;
4.Гаалийн мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээнд ашиглаж байгаа компьютерийн
процессорт зориулалтын бус програм суулгаж ашиглах, компьютер болон бусад техник,
тоног төхөөрөмжийг ажлын байрнаас авч гарах.
Гурав.Хадгалалт, хамгаалалт
1.“Гаалийн лавлах 1281” мэдээлэл, лавлагааны сангийн бичлэг, хайлтын системд
гадны ямар нэгэн зөвшөөрөлгүй хандах, вирусээс хамгаалах ажлыг Мэдээлэл технологийн
төв хариуцна.
2.“Гаалийн лавлах 1281”-ийн санд Гаалийн ерөнхий газрын эрх бүхий албан тушаалтан
/дарга, дэд дарга, газар, хэлтсийн дарга нар/, гаалийн мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээ
хариуцсан програмист хийж гүйцэтгэнэ.
3.Мэдээллийн сангийн бүтэц, хайлтын системийн програм хангамжид оруулах нэмэлт,
өөрчлөлтийг гаалийн мэдээлэл, лавлагааны сан хариуцсан програмист хийж гүйцэтгэнэ.
4.Гаалийн мэдээлэл, лавлагаа, санг хадгалах, архивлах ажлыг улиралд нэг удаа
зохион байгуулна.
Санг архивлахдаа бланк CD, DVD зэрэг дискэнд 2 хувь бичиж Гаалийн хяналт,
бүрдүүлэлтийн хэлтэс, Хүний нөөцийн хэлтэс тус бүр хадгална.
---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2009 оны 10 дугаар
сарын 19-ний өдөр

Дугаар 534

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 274.4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Дүрмийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг
Төрийн захиргаа, хамтын ажиллагааны газар /Л.Дэлгэрбаяр/, Улаанбаатар хот, аймаг орон
нутаг дахь гаалийн газар, хороо, дэргэдэх байгууллагын удирдлагад даалгасугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007
оны 671 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсон тооцсон.
4. Энэ тушаалыг 2009 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны
534 дүгээр тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.“Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм” /цаашид “дүрэм” гэх/-ийн зорилго
нь хууль дээдлэх, ардчилсан ёс, шударга ёс, тэгш байдлыг хангах, захирах, захирагдах,
ард түмэндээ үйлчлэх, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэх, мэргэшсэн, тогтвортой байх төрийн
албаны зарчмуудыг гаалийн улсын байцаагч үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон,
гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, гаалийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, иргэд, байгууллагад төрийн үйлчилгээ үзүүлэх, албан үүргээ
биелүүлэхдээ баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоох, зөрчлийг хянан шийдвэрлэхтэй
холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.
1.3.Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ нь Гаалийн ариун шударга ёсны
тухай Дэлхийн гаалийн байгууллагын Арушагийн тунхаглал, Гаалийн тухай хууль, Төрийн
албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, энэ дүрмээр зохицуулагдана.
1.4.Гаалийн ерөнхий газар, түүний дэргэдэх байгууллага, Улаанбаатар хот, аймаг,
орон нутаг дахь гаалийн газар, хороо /цаашид “гаалийн байгууллага” гэх/-ны удирдах албан
тушаалтан /цаашид гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан” гэх/ нь ёс зүйн хэм
хэмжээг чанд сахин, үлгэр дууриал болж манлайлан ажиллана.
1.5.Энэ дүрэмд хэрэглэсэн нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
1.5.1.“Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүй” гэж гаалийн улсын байцаагч албан
үүргээ гүйцэтгэх үедээ энэ дүрмийн 1.3 дахь заалтаар тогтоосон хэм хэмжээний нийлбэр
цогцыг;
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1.5.2.“Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн зөрчил” гэж гаалийн улсын байцаагч
албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ энэ дүрмийн 1.3 дахь заалтаар тогтоосон хэм хэмжээг зөрчсөн
үйлдэл /эс үйлдэхүй/ -ийг.
Хоёр.Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ
2.1.Ёс зүйн хэм хэмжээ нь гаалийн улсын байцаагч хууль тогтоомжоор хүлээсэн эрхээ
эдэлж, үүргээ биелүүлэх, гаалийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ хэрэг,
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэг, ухамсар, ёс суртахууныг төлөвшүүлэхэд
чиглэнэ.
2.2.Гаалийн улсын байцаагч хууль тогтоомжийг дээдлэн өргөсөн тангарагтаа үнэнч
байж, дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг чанд баримтлан ажиллана:
2.2.1.ажил, албан тушаалдаа хүндэтгэлтэй хандаж, гаалийн байгууллагын нэр
хүндийг эрхэмлэж, олон нийтийн итгэлийг хүлээх;
2.2.2.төв, шударга ёсыг сахих, зохисгүй харьцаа, үйлдэл /эс үйлдэхүй/ гаргахгүй
байх;
2.2.3.төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ албаны нэр хүндийг дээдлэн хариуцлагатай
хандаж, хүнд суртлаас ангид байх;
2.2.4.бусдын нөлөөнд үл автах, албан тушаалыг нь урвуулан ашиглахыг
санаархсан аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх;
2.2.5.хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, өртөхгүй байх,
/харилцан хамаарал бүхий этгээдийн бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгах, бүрдүүлэлт хийх
гэх мэт/;
2.2.6.гаалийн байгууллагаас явуулж буй бодлого, үйл ажиллагаа гуйвуулан
тайлбарлах, олон нийтэд буруу, ташаа мэдээлэх, эсхүл түүнийг өөрийн санал санаачилга
мэтээр ярихыг цээрлэх;
2.2.7.үүрэгт ажил болон түр хугацаагаар албан тушаал орлон гүйцэтгэх, албан
томилолтоор ажиллахдаа албаны мэдээ, мэдээллийг албан бусаар мэдээлэхгүй байх,
/тараахгүй байх/;
2.2.8.үйлчлүүлэгч хэл амаар доромжлох, илэрхий басамжлах, дарамт, шахалт
үзүүлэх, сүрдүүлэх, халдлага үйлдэгдэх нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гаалийн улсын
байцаагч нь /бие, биедээ/ хууль тогтоомжийн хүрээнд харилцан туслалцаа үзүүлэх,
хамгаалах, таслан зогсоох арга хэмжээг авах;
2.2.9.үйлчлүүлэгийн нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг
хүндэтгэх;
2.2.10.үйлчлүүлэгчийн зүй ёсны шаардлага, санал, хүсэлт, зөвлөмжийг хүлээн
авч шаардлагатай бол хэрэгжүүлэх талаар идэвх санаачилгатай ажиллах;
2.2.11.ажил, арга хэмжээнд оролцохдоо товлосон цагийг баримтлах;
2.2.12.албан үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн авлигын талаарх мэдээллийг
нэн даруй Авлигатай тэмцэх газарт мэдэгдэх;
2.2.13.албан үүрэгтэй нь холбогдуулан гадаад, дотоодын зочин, төлөөлөгч,
иргэн, байгууллагаас өгсөн /албан тушаалынх нь нэг сарын цалин хөлснөөс дээш төгрөгөөр
үнэлэгдэх/ бэлгийг хүлээн авсан даруй харьяалах гаалийн байгууллагын удирдлагад
мэдэгдэж, зохих журмын дагуу тогтоосон хугацаанд хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт мэдүүлэх;
Гурав. Гаалийн улсын байцаагчийн
үйл ажиллагаанд хориглох зүйл
3.1.Гаалийн улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжоор хориглосноос
гадна дараах зүйлсийг хориглоно:
3.1.1.бүрэн эрхэд нь хамаарахгүй асуудалд хөндлөнгөөс оролцох, эрх мэдлээ
ашиглан бусдыг басамжлах, нэр төрийг гутаах, дарамт, шахалт үзүүлэх;
3.1.2.албан тушаалаа өөрийн болон гэр бүлийнхээ санхүүгийн болон бусад
асуудлыг шийдвэрлэхэд ашиглах, нөлөөлөх;
3.1.3.үйлчлүүлэгчийг ялгаварлан гадуурхах, чирэгдүүлэх, хүнд суртал гаргах;
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3.1.4.гаалийн хяналт хэрэгжүүлэхээс бусад зорилгоор хилийн боомт, гаалийн
хяналтын бүс, татваргүй барааны дэлгүүрт нэвтрэх /зорчигчийн хувьд нэвтрэх үл хамаарна./;
3.1.5.ажлын байранд зохимжгүй маргаан /хэрүүл/ гаргах, зүй бусаар авирлах;
3.1.6.албан тушаалын болон мэргэжил, мэргэшлийн байдлыг ашиглаж хууль
бусаар ашиг, хонжоо олох, бусдад давуу байдал олгох, үйлчлүүлэгчид хувийн чанартай
хүсэлт /зээлээр бараа авах, мөнгө зээлэх, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг нь
хэрэглэх, бусдын мөнгөөр гадаадад зорчих, хямд үнээр бараа худалдан авах, үнэ төлбөргүй
буюу хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлэхийг хүсэх зэрэг/ шууд буюу шууд бус /үйл хөдлөлөөрөө
илэрхийлэх, хоёрдмол утгатай үг, яриа хэрэглэх зэрэг/-аар гаргах;
3.1.7.байгууллагын эд хөрөнгө, тээврийн хэрэгслийг хувийн зорилгоор ашиглах;
3.1.8.үүргээ хэрэгжүүлсний төлөө иргэн, хуулийн этгээдээс шан харамж авах;
3.1.9.гаалийн улсын байцаагч олон нийтийн газар танхайрах, харилцан зодолдох;
3.1.10.гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан гаалийн улсын
байцаагчийн хувийн эд хөрөнгийг албаны болон хувийн зорилгоор ашиглах, тийм шийдвэр
гаргах.
Дөрөв.Дүрмийн биелэлтэд хяналт тавих
4.1.Ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгаа нь гаалийн улсын байцаагчийн
ажлыг дүгнэх, дээд шатны албан тушаалд томилон ажиллуулах, шагнаж урамшуулах,
нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэх, гадаад, дотоодод томилолтоор ажилуулах, суралцуулах,
сахилга, хариуцлага тооцоход харгалзах үзүүлэлт болно.
4.2.Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйд дээд шатны болон удирдах албан тушаалтан,
гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны ёс зүйд Гаалийн ерөнхий газрын удирдлага
болон дээд шатны албан тушаалтан тус тус хяналт тавина.
4.3.Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгаад
бусад гаалийн улсын байцаагч хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.
4.4.Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгааг
шалгах, дүгнэх, хянан шийдвэрлэхдээ албан тушаал, гавьяа шагнал, ажилласан жил зэргийг
үл харгалзах зарчмыг удирдлага болгоно.
Тав.Ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх,
хүлээлгэх хариуцлага
5.1.Энэ дүрэмд заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ийг
харьяалах бүтцийн нэгжийн даргын шийдвэрээр гаалийн улсын байцаагчийн “хяналтын
карт”-д тэмдэглэнэ.
Шаардлагатай гэж үзвэл тухайн гаалийн байгууллагын удирдлага /дарга/-ын
зөвлөлөөр уг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж болно.
5.2.Гаалийн улсын байцаагч ёс зүйн дүрэм зөрчсөн эсэхийг хянан шийдвэрлэхдээ
нотлох баримт, бодитой мэдээ, мэдээлэлд үндэслэнэ.
5.3.Ёс зүйн зөрчлийг хянан шалгах явцад үйлдэл нь сахилгын, эсхүл захиргааны
зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авна.
5.4.Иргэд, байгууллагаас гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх
өргөдөл, гомдол, мэдээллийг харьяалах гаалийн байгууллагын удирдлага шалгаж ажлын
10 хоногийн дотор дүгнэлт гаргана.
5.5.Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн талаарх өргөдөл, гомдол, мэдээллийн дагуу
түүнийг шалгахтай холбоотой материалыг уг асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд зөвхөн албан
хэрэгцээнд ашиглана.
5.6.Шаардлагатай гэж үзвэл гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх
асуудлыг Гаалийн ерөнхий газрын Сахилгын хороо хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
5.7.Ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан, эсхүл 1 жилийн дотор 2 болон түүнээс дээш
удаа ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчвөл зөрчлийн шинж, үр дагавар, хор уршиг зэргийг харгалзан
гаалийн улсын байцаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулна.
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2010 îíû 03 дугаар
ñàðûí 30-ны өдөр

Дугаар 164

Óëààíáààòàð õîò

Æóðàì áàòëàõ òóõàé
Ìàíñóóðóóëàõ ýì, ñýòãýöýä íºëººò áîäèñûí ýðãýëòýä õÿíàëò òàâèõ òóõàé õóóëèéí
4.1.2 äàõü çààëò, Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2009 îíû 12 äóãààð ñàðûí 03íû ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ìàíñóóðóóëàõ ýì, ñýòãýöýä íºëºåò áîäèñ èëýðñýí äýýæèéã øèëæ¿¿ëýõ, õ¿ëýýí àâàõ,
õóâààðèëàõ, àøèãëàõ, õàäãàëàõ, óñòãàõ æóðàì”-ûã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Ýíý òóøààëûí 1-ä çààñàí æóðìûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõûã Ãààëèéí
òºâ ëàáîðàòîðèéí ýðõëýã÷ Í.Öîëìîí, Ýðýë÷ íîõîéí òàñãèéí äàðãà Á.Íàðàíáàäðàõ íàðò,
õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã äýä äàðãà Ä.Îþóí÷èìýãò òóñ òóñ äààëãàñóãàé.
3.Ýíý òóøààëûã 2010 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 01-íèé өäðººñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ

/ГЕГ-ын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/251 дүгээр тушаалаар
Ìàíñóóðóóëàõ ýì, ñýòãýöýä íºëºåò áîäèñ èëýðñýí äýýæèéã øèëæ¿¿ëýõ, õ¿ëýýí àâàõ,
õóâààðèëàõ, àøèãëàõ, õàäãàëàõ, óñòãàõ æóðàì”-ûн 1, 2, 3-р хавсралтыг хүчингүй болгосон/

---оОо--ÃÅÃ-ûí äàðãûí 2010 îíû
164 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

ÌÀÍÑÓÓÐÓÓËÀÕ ÝÌ, ÑÝÒÃÝÖÝÄ ÍªËªªÒ ÁÎÄÈÑ ÈËÝÐÑÝÍ ÄÝÝÆÈÉÃ
ØÈËÆ¯¯ËÝÕ, Õ¯ËÝÝÍ ÀÂÀÕ, ÕÓÂÀÀÐÈËÀÕ, ÀØÈÃËÀÕ, ÕÀÄÃÀËÀÕ, ÓÑÒÃÀÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ýíýõ¿¿ æóðàì íü Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä õàìðàãäàæ.
ìàíñóóðóóëàõ ýì. ñýòãýöýä íºëººò áîäèñ èëýðñýí äýýæèéã Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äýðãýäýõ
Ýðýë÷ íîõîéí òàñàãò øèëæ¿¿ëýõ, ýðýë÷ íîõîéí òacaã íü óã äýýæèéã õ¿ëýýí àâàõ, õàðüÿà
ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîä õóâààðèëàõ, ò¿¿íèé àøèãëàëò, õàäãàëàëòàä õÿíàëò òàâèõ ¿éë
àæèëëàãààã çîõèöóóëàõàä îðøèíî.
Õî¸ð.Äýýæèéã øèëæ¿¿ëæ, õ¿ëýýëãýí ºãºõ
2.1.Ãààëèéí òºâ ëàáîðàòîðè /öààøèä “ÃÒË” ãýõ/ íü õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî áîëîí
áóñàä õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà /öàãäàà, òàãíóóë, ìýðãýæëèéí õÿíàëò ãýõ ìýò/-ààñ èð¿¿ëñýí
äýýæèä øèíæèëãýý õèéæ, øèíæèëãýýíèé ä¿íãýýð ìàíñóóðóóëàõ ýì, ñýòãýöýä íºëººò áîäèñ
/öààøèä “ÌÝÑÍÁ” ãýõ/ èëýðñýí òîõèîëäîëä ¿ëäýãäýë äýýæèéã ýðýë÷ íîõîéã ìýðãýø¿¿ëýõ
ñóðãàëòàä çîðèóëæ ÃÅÃ-ûí äýðãýäýõ Ýðýë÷ íîõîéí òàñàãò øèëæ¿¿ëíý.
2.2.ÃÒË íü ýíý æóðìûí 2.1-ä äóðüäñàí ¿ëäýãäýë äýýæèéã æèãíýí, òîî õýìæýýã
òîäîðõîéëæ áèò¿¿ìæëýí, øèëæ¿¿ëýõ äýýæíèé æàãñààëòûã ãàðãàæ, ÃÅÃ-ûí ÷èãëýë õàðèóöñàí
äýä äàðãààð áàòëóóëíà.
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2.3.ÃÒË-îîñ “ÌÝÑÍÁ” èëýðñýí äýýæèéã Ýðýë÷ íîõîéí òàñàãò øèëæ¿¿ëýõ àæëûã ýíý
æóðìûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëòààð áàòëàãäñàí êîìèññ ã¿éöýòãýíý.
2.4.Êîìèññ íü ÃÒË-îîñ ãàðãàñàí æàãñààëòûí äàãóó áèò¿¿ìæèëñýí äýýæèéã íýã á¿ð÷ëýí
äàõèí æèãíýæ, òåðºë òóñ á¿ðýýð íü Ýðýë÷ íîõîéí òàñàãò õ¿ëýýëãýí ºã÷, ýíý æóðìûí 2 äóãààð
õàâñðàëòààð áàòëàãäñàí çàãâàð á¿õèé òýìäýãëýë ¿éëäýíý.
2.5.Äýýæèéã æèëä 1 óäàà øèëæ¿¿ëíý.
Ãóðàâ.Äýýæèéã õóâààðèëàõ, àøèãëàõ, õàäãàëàõ
3.1.ÃÒË-îîñ õ¿ëýýëãýí ºãñºí äýýæèéã õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãûí àëáàí
õ¿ñýëò, àëáàí øààðäëàãà, íºõöºë áàéäàë, ãààëèéí õÿíàëò, øàëãàëòàä õýðýãëýæ áàéãàà íîõîéí
òîî, æèëä çàðöóóëàõ òîî õýìæýý çýðãèéã õàðãàëçàí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîä õóâààðèëàõ
àæëûã Ýðýë÷ íîõîéí òàñãèéí äàðãà ã¿éöýòãýíý.
3.2.Ýðýë÷ íîõîéí òàñàã íü “ÌÝÑÍÁ”-ûã èëð¿¿ëýõ, ýðýë÷ íîõîéã ìýðãýø¿¿ëýõ
ñóðãàëòàíä íýã æèëä øààðäàãäàõ äýýæèéí ñóäàëãàà, òîîöîîã ãàðãàæ ÃÅÃ-ûí ÷èãëýë õàðèóöñàí
äýä äàðãààð áàòëóóëñàí áàéíà.
3.3.Òóõàéí äýýæèéã ýðýë÷ íîõîéã ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëòààñ ººð çîðèëãîîð õýðýãëýõ,
áóñäàä øèëæ¿¿ëýõ, õóäàëäàõûã õàòóó õîðèãëîíî.
3.4.Õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà íü ýðýë÷ íîõîéí òàñãààñ õóâààðèëàñàí
äýýæèéã ýðýë÷ íîõîé õàðèóöñàí áàéöààã÷èä íîõîéã ñóðãàõàä øààðäàãäàõ õýìæýýãýýð
áèò¿¿ìæëýí ºã÷, ò¿¿íèé àøèãëàëò, õàäãàëàëòàд õÿíàëт òàâüæ àæèëëàíà. Äýýæèéí ºäºð
òóòìûí çàðöóóëàëòàä ãààëèéí õÿíàëò, á¿ðä¿¿ëýëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷
õÿíàëò òàâüæ àæèëëàíà.
3.5.Ýðýë÷ íîõîé õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéцààã÷ íü õóâààðèëàãäñàí äýýæèéã
óñ, àãààðûí íºëººнä óðâàëä îðîõã¿é, òóñãàé çîðèóëàëòûí óóò ñàâàíä õèéæ, ººðèéí õóâèéí
òýìäýã, ëàö. ëîìáîîð áèò¿¿ìæëýí, òóñãàé ñåéôýíä õàäãàëíà.
3.6.Õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà íü õóâààðèëàãäñàí äýýæèéã õýðõýí
çàðöóóëñàí òàëààðõ òàéëàíã cap á¿ð ãàðãàæ, Ýðýë÷ íîõîéí òàñàãò èð¿¿ëíý.
3.7.Ýðýë÷ íîõîéí òàñàã íü íèéò øèëæ¿¿ëñýí äýýæèéí çàðöóóëàëòûí íýãäñýí òàéëàíã
ãàðãàæ, Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí õóðàëä æèëä íýã óäàà òàéëàãíàíà.
3.8.Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîä íü òóõàéí æèëä
õýðýãëýãäýýã¿é ¿ëäñýí äýýæèéã öààøèä àøèãëàõ áîëîìæòîé ýñýõèéã òîäîðõîéëóóëàõ
çîðèëãîîð ÃÒË-èéí øèíæèëãýýíä äàõèí õàìðóóëæ áîëíî.
3.9.”ÌÝÑÍÁ” èëýðñýí äýýæèéã áóñàä õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäààñ øèëæ¿¿ëæ àâñàí
òîõèîëäîëä ýíý æóðìûí äàãóó øèéäâýðëýíý.
Äºðºâ.Õ¿ëýýëãýõ õàðèóöëàãà
4.1.”ÌÝÑÍÁ”-ûí äýýæèä õèéñýí øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íòýé õîëáîîòîé àñóóäëûã òóõàéí
äýýæèéã øèíæèëñýí øèíæýý÷- ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ õàðèóöíà.
4.2.Äýýæèéã ººð çîðèëãîîð àøèãëàñàí, ñîëüñîí, ¿ðýãä¿¿ëñýí òîõèîëäîëä ýð¿¿ãèéí
õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýõýýðã¿é áîë òóõàéí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà áîëîí ýðýë÷ íîõîé
õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íàðò Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 284 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñàí
ñàõèëãûí øèéòãýëèéã íîãäóóëíà.
Òàâ.Äýýæèéã óñòãàõ
5.1.Áóðóó õàäãàëñíû óëìààñ ÷àíàðàà àëäñàí áîëîí ýíý æóðìûí 3.8 äàõü çààëòûí äàãóó
ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîîñ èð¿¿ëñýí äýýæ íü øèíæèëãýýíèé ä¿íãýýð øààðäëàãà õàíãàõã¿é
òîõèîëäîëä ýíý æóðìûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëòààð áàòëàãäñàí êîìèññ íü ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí
áàéãóóëëàãûí òºëººëëèéã áàéëöóóëàí óñòãàæ, ýíý æóðìûí 3 äóãààð õàâñðàëòààð áàòëàãäñàí
çàãâàð á¿õèé òýìäýãëýë ¿éëäýíý. ÌÝÑÍÁ-ûã óñòãàñàí òóõàé òýìäýãëýëä øèíæèëãýýíèé ä¿íã
õàâñàðãàíà.
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/Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ны А/251 тушаалаар
Энэ журмын 1, 2, 3 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсон./

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2010 оны 10 дугаар 		
Дугаар: 553
		
Улаанбаатар хот
сарын 26-ны өдөр									

Зарим хилийн боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай
Гаалийн тухай хуулийн 271.1.8, 286.1, 271.1.1 дэх заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн
70.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2010 оны 102 дугаар тогтоолын 4 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий
газрын Захиргааны зөвлөлийн 2010 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдааны
шийдвэрийг тус тус үндэслэн Тушаах нь:
1.Ажлын ачаалал, хариуцах нутаг дэвсгэрийн хамрах хүрээ болон харьяа гаалийн
салбар, гаалийн хяналтын бүсүүд нь алслагдмал хол байрласан зэргийг харгалзан
Гашуунсухайт дахь гаалийн газрын бүтэц, орон тоог хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2.Монгол Улсын Засгийн газраас Гашуунсухайт, Шивээхүрэн дэх хилийн боомтуудыг
уртасгасан цагаар ажиллуулах шийдвэр гарсан, түүнчлэн тухайн хилийн боомтуудаар
нэвтэрч байгаа зорчигч, гадаад худалдааны бараа эргэлт эрс өсч байгаа, гаалийн улсын
байцаагч нарын ажиллаж, амьдрах орчин нөхцөл зэргийг харгалзан гаалийн улсын байцаагч
нарыг 30 хоног ажиллуулж 10 хоног амраах хэлбэрээр ажиллах, амралтын цагийг гаалийн
улсын байцаагч тус бүрээр нарийвчлан хуваарь гарган зохицуулж ажилласугай.
3.Гашуунсухайт, Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын гаалийн улсын байцаагч нарын
ажлыг дээрх зохицуулалтад шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор хөдөлмөрийн стандарт, аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгааг чанд сахиж ажиллах арга хэмжээ авч ажиллахыг Гашуунсухайт
дахь гаалийн газар /П.Сүхбаатар/, Шивээхүрэн дэх гаалийн газар /Одсүрэн/-т тус тус
даалгасугай.
4.Энэ тушаалыг 2010 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2010 оны 12 дугаар
сарын 30-ны өдөр

Дугаар: 688		

Улаанбаатар хот

Æóðàì áàòëàõ òóõàé
Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 271.1.2 çààëò, Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí
2010 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 16-íû ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Òåëå õÿíàëòûí íýãäñýí ñèñòåìèéã àøèãëàõ æóðàì”-ûã õàâñðàëò ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
377

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

2.Ýíý òóøààëûí 1-ä çààñàí æóðìûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Ãààëèéí
çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ õýëòýñ /Ä.Äîâ÷èíñ¿ðýí/, Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òºâ
/Ä.Áààòàðáàë/-ä ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
3.Ýíý òóøààëûã 2011 îíû 01 ä¿ãààð ñàðûí 10-íû ºäðººñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ
---оОо--Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2010 îíû 688 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

ÒÅËÅ ÕßÍÀËÒÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÑÈÑÒÅÌÈÉÃ ÀØÈÃËÀÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð íýâòðýõ çîð÷èã÷, áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä òàâèõ ãààëèéí
õÿíàëòûã ýðñäýëèéí ìåíåæìåíòýä ¿íäýñëýí îíîâ÷òîé, øóóðõàé çîõèîí áàéãóóëàõ çîðèëãîîð
Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí òåëå õÿíàëòûí íýãäñýí ñèñòåì (öààøèä “ÒÕÍÑ” ãýõ)-èéã àøèãëàõ,
ÒÕÍÑ-èéí òåõíèê õýðýãñýë, ïðîãðàì õàíãàìæèéí õýâèéí áîëîí àþóëã¿é àæèëëàãààã õàíãàõàä
ýíýõ¿¿ æóðìûã ìºðäºíº.
1.2.ÒÕÍÑ-èéã ãààëèéí õÿíàëò, øàëãàëòûí çîðèëãîîð àøèãëàõûã Ãààëèéí åðºíõèé
ãàçðûí Ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ íýãæ, ÒÕÍÑ-èéí òåõíèêèéí õýâèéí áîëîí
ïðîãðàì õàíãàìæèéí àþóëã¿é àæèëëàãààã Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òºâ õàðèóöíà.
1.3.Ýíý æóðìûí çîðèëãîîð “ãààëèéí õÿíàëòûí áîëîí áàòàëãààò á¿ñýä áàéðëóóëñàí
òåëåêàìåð, õÿíàëòûí ºðººíä áàéðëóóëñàí ñåðâåð êîìïüþòåð, áóñàä òîíîã òºõººðºìæèéã
àøèãëàí õÿíàëò òàâèí áè÷ëýã õèéõ áîëîìæ á¿õèé ñèñòåìèéã” ÒÕÍÑ ãýæ îéëãîíî.
Ãààëèéí åðºíõèé ãàçàð, õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðò áàéðëóóëñàí
òåëåêàìåðóóäûã íýãòãýí óäèðäàõ áîëîìæ á¿õèé ÒÕÍÑ-èéã, õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð õîðîî,
ñàëáàðóóä ººðèéí õàìðàõ õÿíàëòûí á¿ñýä áàéðëóóëñàí òåëåêàìåðóóä á¿õèé Òåëå õÿíàëòûí
ñèñòåìèéã àøèãëàíà.
Õî¸ð.Òåëå õÿíàëòûí íýãäñýí ñèñòåìèéã àøèãëàõ
2.1.ÒÕÍÑ-èéã àøèãëàõ:
2.1.1.Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí ÒÕÍÑ-ä Ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ
íýãæèéí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ áàòëàãäñàí õóâààðèéí äàãóó ýýëæëýí, õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð
õîðîî, ñàëáàðò ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëñàí ñýðãèéëýõ àñóóäàë õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷, õÿíàëòûí á¿ñèéí æèæ¿¿ð ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷, øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä
ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí äàðãûí òîìèëñîí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ õÿíàëò òàâèíà.
2.1.2.Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí ÒÕÍÑ-ä õÿíàëò òàâüæ áóé ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷
íü ýðñäýëòýé áàéæ áîëîõ çîð÷èã÷, áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ñîíãîí ãààëèéí ìýäýýëëèéí
ñàí äàõü ìýäýýëýëòýé òóëãàí íÿãòàëæ, ýðñäýëòýé ãýæ ¿çñýí òîõèîëäîëä õàðьÿà ãàçàð, õîðîî,
ñàëáàðò ìýäýãäýæ, óäèðäàìæ ÷èãëýëýýð õàíãàæ àæèëëàíà.
2.1.3.Õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí õÿíàëò, øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí
óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ íü Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí ÒÕÍÑ-ä õÿíàëò òàâüæ áóé Ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷ààñ èð¿¿ëñýí ñýæèãòýé ìýäýýëëèéã ÊÀÉÑ-èéí ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòòýé òóëãàí íÿãòëàí
øàëãàæ, õÿíàëòûí “Óëáàð øàð” òºëâèéã “óëààí” òºëºâ áîëãîí ººð÷èëæ, òºëâèéã ººð÷ëºõ
áîëñîí ¿íäýñëýëýý òîäîðõîé áè÷èæ, øàëãàëò õèéõ ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ òîìèëíî. Òóõàéí
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áàðààíä øàëãàëò õèéõýýð òîìèëîãäñîí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ “Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ
áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä ãààëèéí õÿíàëò òàâèõ íèéòëýã æóðàì”-ûí äàãóó øàëãàëòûã
ÿâóóëæ, ¿ð ä¿íã ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ïðîãðàìûí ìýä¿¿ëãèéí ìýäýýëýë òàëáàðò áè÷èæ,
èëýðñýí çºð÷ëèéã çàõèðãààíû çºð÷ëèéí ïðîãðàìûí ìýäýýëëèéí ñàíä îðóóëíà.
Õàðèí òóõàéí á¿ðä¿¿ëýëò “óëààí” òºëºâò áàéâàë ýíý òàëààð ÒÕÍÑ-ä õÿíàëò
òàâüæ áóé ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä ìýäýãäýæ “Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðàà, òýýâðèéí
õýðýãñýëä ãààëèéí õÿíàëò òàâèõ íèéòëýã æóðàì”-ûí äàãóó øàëãàëòûã õèéæ ã¿éöýòãýíý.
Ýðñäýëòýé áàéæ áîëîõ çîð÷èã÷, òýýâðèéí õýðýãñëèéã “Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ
áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä ãààëèéí õÿíàëò òàâèõ íèéòëýã æóðàì”-ûí äàãóó øàëãàëòûã õèéæ,
çºð÷èë èëýðñýí òîõèîëäîëä ìýäýýã çàõèðãààíû çºð÷ëèéí ïðîãðàìûí ìýäýýëëèéí ñàíä
îðóóëíà.
2.1.4.Õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí Òåëå õÿíàëòûí ñèñòåìä õÿíàëò
òàâüæ áóé ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ýðñäýëòýé áàéæ áîëîõ çîð÷èã÷, áàðàà, òýýâðèéí
õýðýãñëèéã ñîíãîí ãààëèéí ìýäýýëëèéí ñàí äàõü ìýäýýëýëòýé òóëãàí íÿãòàëæ, øààðäëàãàòàé
òîõèîëäîëä õÿíàëò, øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷èä ìýäýãäýíý.
Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâñàí õÿíàëò, øàëãàëò õàðèóöñàí Ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ ýíý
æóðìûí 2.1.3-ò çààñàíû äàãóó àæèëëàíà.
2.1.5.Õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòàí Òåëå
õÿíàëòûí ñèñòåìèéã àøèãëàí øàëãàëò õèéñýí òóõàé Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí ÒÕÍÑ-ä õÿíàëò
òàâüæ áóé ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä ìýäýãäýæ, òàéëàíã ãààëèéí ìýäýýëëèéí ñàíä îðóóëíà.
2.1.6.Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ÒÕÍÑ-èéí êàìåðûí áè÷ëýãèéã ¿íäýñëýí
“Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä ãààëèéí õÿíàëò òàâèõ íèéòëýã
æóðàì”-ûí äàãóó õÿíàëò øàëãàëòûã õèéæ áîëíî.
2.1.7.ÒÕÍÑ-ä àæèëëàñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íàðûí òàéëàíã Ãààëèéí
åðºíõèé ãàçðûí Ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ íýãæèéí äàðãà õÿíàæ, ¿ð ä¿íã 7
õîíîã òóòàì óäèðäëàãàä òàíèëöóóëæ áàéíà.
2.1.8.ÒÕÍÑ-ä (òåõíèê õýðýãñýë, êàìåð, ñåðâåð êîìïüþòåð, áóñàä òîíîã òºõººðºìæ)
àæèëëàõ ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷, àæèëòàí á¿ð ýíý æóðàìòàé òàíèëöñàí áàéíà.
2.1.9.ÒÕÍÑ-èéã àøèãëàõ àæèëòíóóä íü êàìåðûí áîëîí õÿíàëòûí ïðîãðàì õàíãàìæ
àøèãëàõ õýìæýýíèé ìýäëýãèéã ýçýìøñýí áàéíà.
2.1.10.ÒÕÍÑ-èéã àøèãëàõ àæèëòíóóä òåõíèêèéí áîëîí ïðîãðàìûí àøèãëàëòûí
òàëààðõè çààâàð÷èëãààã ìºðäºæ, òåëåêàìåð áîëîí áóñàä òåõíèê õýðýãñëèéí õýâèéí
àæèëëàãààã õàíãàõ òàëààð öàõèì á¿ðòãýë õºòëºæ àæèëëàíà.
2.1.11.ÒÕÍÑ-èéí õýðýãëýã÷, êàìåð áà áè÷èã÷ òºõººðºìæèéí IP õàÿãëàëò, íóóö
¿ãèéí á¿ðòãýë çýðãèéã Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ íýãæ,
õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àñóóäàë
õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íàð õàðèóöíà.
2.1.12.Õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí òåëåêàìåðààð õèéãäñýí áè÷ëýãèéã
ñ¿ëæýý õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ 14 õîíîã òóòàìä îí, ñàð, ºäºð, öàãààð ýðýìáëýí
àðõèâëàæ ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àñóóäàë õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷èä õ¿ëýýëãýí ºãíº. Ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àñóóäàë õàðèóöñàí
Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ àðõèâëàñàí áè÷ëýãèéã Àðõèâûí òóõàé õóóëèéí äàãóó äàðàà æèëèéí
1 ä¿ãýýð óëèðàëä áàãòààí òóõàéí áàéãóóëëàãûí àðõèâ õàðèóöñàí àæèëòàíä øèëæ¿¿ëíý.
2.2.Ñ¿ëæýý àøèãëàõ:
2.2.1.ÒÕÍÑ-èéí ñ¿ëæýýíä øèíýýð õîëáîãäîõ ýòãýýä ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ íýãæèéí äàðãààñ çºâøººðºë àâ÷, ñ¿ëæýý õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä
ìýäýãäýí õýðýãëýã÷èéí íýð áîëîí ñ¿ëæýýíä îðîõ íóóö ¿ãèéã /êîä/ àâíà.
2.2.2.ÒÕÍÑ-èéí ñ¿ëæýýíä õèéõ òîõèðãîî, ãàðñàí ãýìòëèéã çàñâàðëàõ àæëûã
Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òºâ öàã òóõàé á¿ð õèéæ ã¿éöýòãýíý. Òîõèðãîî õèéõ, ãýìòëèéã
çàñâàðëàõ àæëûã ã¿éöýòãýõäýý ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ íýãæèéí äàðãàä
ìýäýãäýæ çºâøººðºë àâñàí áàéíà.
2.2.3.Õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí áè÷ëýãèéã Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
ÒÕÍÑ-èéí ºðººíä òàòàæ ¿çýõ òîõèîëäîëä á¿ðä¿¿ëýëòèéí ¿éë àæèëëàãààíä ñààä ó÷ðóóëàõã¿é
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áàéõ çîðèëãîîð 2.2.1-ä çààñíû äàãóó ìýäýãäýæ, ñ¿ëæýý õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéã
áàéëöóóëíà.
Ãóðàâ.Õýâèéí áîëîí àþóëã¿é àæèëëàãààã õàíãàõ
3.1.ÒÕÍÑ-ûí àþóëã¿é àæèëëàãààã õàíãàõ:
3.1.1.ÒÕÍÑ-ä àæèëëàõ ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ñèñòåì, òåõíèê õýðýãñëèéã àíõ
õ¿ëýýí àâàõäàà àæèëëóóëæ, ëàö áîëîí á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã øàëãàí, êàðòàíä á¿ðòãýí, ýä
õºðºíãº õàðèóöàã÷èéí á¿ðòãýëèéí õàìò õ¿ëýýí àâíà. Êàðòàíä òåõíèê õýðýãñýë, õÿíàëòûí
ïðîãðàì õàíãàìæèéí òºðºë, ìàðê, ñåðèéí äóãààðûã òîäîðõîé òýìäýãëýíý.
3.1.2.ÒÕÍÑ-èéí á¿õ òåõíèê õýðýãñëèéã ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà íàð
ëàöàäñàí áàéíà. ÒÕÍÑ-èéí òåõíèê õýðýãñýëä òàâüñàí ëàöûã õºäºëãºõ çàéëøã¿é øààðäëàãà
ãàðñàí ¿åä ñ¿ëæýý õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ òóõàéí ëàöûã òàâüñàí àëáàí
òóøààëòíààñ çºâøººðºë àâ÷, ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àñóóäàë õàðèóöñàí
ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéã áàéëöóóëíà.
3.1.3.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ÒÕÍÑ-ä íýâòðýõ ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàí ººðèéí
íýâòðýõ íóóö êîä áîëîí äîòîîä ñ¿ëæýýíä àøèãëàãäàæ áóé õÿíàëòûí ñèñòåìä íýâòðýõ
êîìïüþòåðèéí IP õàÿãèéã íóóöëàí, áóñäàä çàäðóóëàõã¿é áàéõ ¿¿ðýãòýé.
3.1.4.Õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí ÒÕÍÑ-èéí òåõíèê õýðýãñýë,
ñ¿ëæýýíèé íàéäâàðòàé àæèëëàãààã ñ¿ëæýý õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷, àþóëã¿é
àæèëëàãàà, á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àñóóäàë õàðèóöñàí
ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ õàðèóöàæ àøèãëàëòûã 14 õîíîã òóòàì øàëãàíà.
3.1.5.Öàõèëãààí òàñàðñàí òîõèîëäîëä òåõíèê õýðýãñëèéã ä¿ðìèéí äàãóó ÿàðàëòàé
óíòðààæ, öàõèëãààíû ýõ ¿¿ñâýðýýñ ñàëãàíà.
3.1.6.Õýðýãëýã÷ êàìåð, òîíîã òºõººðºìæèéã ñîëèõ, í¿¿ëãýõ øààðäëàãà ãàðâàë
Ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ íýãæèéí äàðãà, õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî,
ñàëáàðûí ñ¿ëæýý õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íàðò ìýäýãäýæ, ýä õºðºíãº õàðèóöàã÷èéí
á¿ðòãýëä çîõèõ ººð÷ëºëòèéã òóõàé á¿ð õèéëãýíý.
3.1.7.Êàìåðûã öýâýðëýõäýý ¿ë ÿëèã ÷èйãòýé àë÷óóðààð àð÷èíà. Èíãýõäýý
êàìåðûí äîòîîä õýñýãò óñ îðóóëàõã¿é áàéõ õýðýãòýé. Ëèíçýí äýõ òîîñûã ¿ëýýã¿¿ðýýð ýñâýë
ëèíç öýâýðëýã÷ òóñãàé áîäèñîîð öýâýðëýæ áîëîõîîñ ãàäíà ëèíçýíä ãýìòýë ó÷ðóóëàõã¿éí òóë
çººëºí ìàòåðèàëààð áîëãîîìæòîé àð÷èæ öýâýðëýíý.
3.2.ÒÕÍÑ-èéã øèíýýð ñóóðèëóóëàõ, ãýìòëèéã çàñâàðëàõ:
3.2.1.Õýðýãëýã÷ òåëå õÿíàëòûí ñèñòåìèéã àøèãëàõ ¿åä ãýìòýë, ñààòàë ãàðñàí
òîõèîëäîëä ñ¿ëæýý õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä ìýäýãäýæ, áè÷ëýã õèéãäýýã¿é
îãíîî, öàãèéã á¿ðòãýí òýìäýãëýë õºòëºíº.
3.2.2.Ñ¿ëæýý õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ äóóäëàãûí äàãóó î÷èæ ¿çýí
îíîøèëæ, ãýìòëèéã çàñâàðëàõàä øààðäàãäàõ õóãàöààã òîãòîîí õýðýãëýã÷èä óðüä÷èëàí
ìýäýãäýæ, òóõàéí õóãàöààíû äîòîð çàñâàðëàí, õýðýãëýã÷èéí àæëûã õýâèéí ÿâóóëàõ
áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëíý.
3.2.3.ÒÕÍÑ-èéí òåõíèê õýðýãñýëèéã òóõàéí àæëûí áàéðàí äýýð íü çàñâàðëàõ
áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä ñ¿ëæýý õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ øàëòãààíûã òîäîðõîéëæ
àêò ¿éëäýí çàñâàðò ÿâóóëíà.
3.2.4.ÒÕÍÑ-èéí øèíýýð ñóóðèëóóëàõ áîëîí êàìåðûí òîõèðãîî õèéõäýý Ãààëèéí
åðºíõèé ãàçðûí ãààëèéí çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ íýãæ, ãààëèéí õÿíàëò, á¿ðä¿¿ëýëòèéí
íýãæòýé õàìòðàí òóõàé ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà íàðûí ñàíàëûã àâ÷ øèéäâýðëýíý.
Äºðºâ. Õîðèãëîõ ç¿éëñ
4.1.Äàðààõ ç¿éëèéã õîðèãëîíî.
4.1.1.Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí ÒÕÍÑ, õàðьÿà ãàçàð, õîðîî, ñàëáàðûí òåëå
õÿíàëòûí ñèñòåìä ýíý æóðìûí 2.1.1 áîëîí 2.2-ò çààñàí àëáàí òóøààëòàíààñ ººð õ¿í
àæèëëàõ;
4.1.2.ÒÕÍÑ-èéí ïðîãðàì õàíãàìæèä áóñäûí íóóö êîä àøèãëàæ íýâòðýõ,
ìýäýýëëèéí ñàíãààñ áè÷ëýãèéã óñòãàõ, ººð÷ëºõ, ïðîãðàìûã àæëûí áóñ çîðèóëàëòààð àøèãëàõ;
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4.1.3.ÒÕÍÑ-èéí òîíîã òºõººðºìæ áîëîí áóñàä òîíîã òºõººðºìæèéã àñààëòòàé
áàéõàä íýìýëò òºõººðºìæ çàëãàõ, ñàëãàõ, äîðãèîõ, õºäºëãºõ, çººõ, ÷èéãòýé äààâóóãààð
àð÷èõ;
4.1.4.Õÿíàëòûí òàëáàé äàõü êàìåðûí áàéðøëûã äóðààð ººð÷ëºõ, ñèñòåìèéí
êîìïüþòåðèéí ïðîöåññîðò çîðèóëàëòûí áóñ ïðîãðàì ñóóëãàæ àøèãëàõ, òåõíèê õýðýãñëèéã
àæëûí áàéðíààñ àâ÷ ãàðàõ;
4.1.5.ÒÕÍÑ-èéí òåõíèê õýðýãñëèéí ëàöûã çºâøººðºëã¿é õºäºëãºõ;
4.1.6.ÒÕÍÑ-èéí ñ¿ëæýýíä áàéãàà êîìïüþòåð áîëîí ñåðâåð êîìïüþòåðèéí
ìýäýýëýë /file, director, folder/, ïðîãðàìûã çººõ, óñòãàõ, ò¿¿íä ýâäðýë ãýìòýë ó÷ðóóëàõ;
4.1.7.ÒÕÍÑ-èéí ñ¿ëæýýíä ãàäíû áîëîí ìýðãýæëèéí áóñ õ¿íýýð ÿìàð íýã ººð÷ëºëò
îðóóëàõ.
Òàâ. Áóñàä
5.1.Ýíý æóðìûã çºð÷ñºíèé óëìààñ òåõíèê õýðýãñýë, ïðîãðàì õàíãàìæ áîëîí òåëå
õÿíàëòûí ñèñòåìýýð õÿíàëò õèéõ ¿éë àæèëëàãààíä ÿìàð íýãýí ñààòàë ãàðãàæ, õîõèðîë
ó÷ðóóëñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä õîëáîãäîõ õóóëü, òîãòîîìæèéí äàãóó õàðèóöëàãà
õ¿ëýýëãýíý. Ó÷ðóóëñàí õîõèðëûí õýìæýýã Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðààñ òîìèëñîí êîìèññ òîãòîîí
àêò ¿éëäýæ, òóõàéí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä òàíèëöóóëæ ãàðûí ¿ñýã çóðóóëàí, õîõèðëûã
áàðàãäóóëàõ àðãà õýìæýý àâíà.
5.2.ÒÕÍÑ-èéí òåõíèê õýðýãñëèéí á¿ðòãýë, òîîëëîãûã æèëä õî¸ð óäàà ÿâóóëíà.
5.3.Á¿ðòãýë òîîëëîãûã ÿâóóëàõäàà áàòàëñàí õ¿ñíýãòèéí äàãóó ýä õàðèóöàã÷èéí íýð,
òîî øèðõýã, ìàðê, ñåðè äóãààð çýðãèéã òîíîã òºõººðºìæ òóñ á¿ðýýð òóëãàæ á¿ðòãýíý.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2011 îíû 02 äóãààð	
ñàðûí 28-íû ºäºð

Äóãààð 87

Óëààíáààòàð õîò

“Ãààëèéí õяíàëòûí ñòðàòåãè” áàòëàõ òóõàé
Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 233.2, 268.1.3 äàõü çààëò, Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2011 îíû 02 äóãààð ñàðûí 18-íû ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã
òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãààëèéí õÿíàëòûí ñòðàòåãè”-èéã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Ýíý òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ, õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã äýä
äàðãà /Ä.Îþóí÷èìýã/-ò äààëãàñóãàé.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ
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Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2011 îíû 87 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ÕßÍÀËÒÛÍ ÑÒÐÀÒÅÃÈ
Íýã. Ñòðàòåãèéí ¿íäýñëýë, øààðäëàãà
Äýëõèé íèéò äàÿàð÷ëàãäàæ óëñ õîîðîíäûí çîð÷èã÷èéí õºäºëãººí áîëîí ãàäààä
õóäàëäàà òàñðàëòã¿é ºñºí íýìýãäýæ áàéãàà íü ãààëèéí áàéãóóëëàãà 100 õóâèéí áèåò
øàëãàëòûã õèéõ õ¿í õ¿÷, òåõíèêèéí áîëîí äýä á¿òöèéí õóâüä áîëîìæã¿é áîëñîí, ìºí
ò¿¿í÷ëýí õèë äàìíàñàí ãýìò õýðýã óëàì á¿ð íàðèéí çîõèîí áàéãóóëàëòòàé áàéãàà íü ãààëèéí
õÿíàëòûí øèíý àðãà àæèëëàãààã íýâòð¿¿ëýõèéã øààðäàæ áàéíà.
Ãààëèéí áàéãóóëëàãóóäûí ºìíº òóëãàð÷ áàéãàà õ¿íäðýëòýé àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýõ
çîðèëãîîð Äýëõèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãà ãààëèéí õÿíàëòûí øèíý çàð÷ìóóäûã áîëîâñðóóëæ
ººðèéí ãèø¿¿í óëñ îðíóóäûã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýý àâàõûã óðèàëæ áàéíà.
Ìîíãîë Óëñûí õóâüä óëñûí õèëýýð íýâòðýõ çîð÷èã÷, áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéí
õºäºëãººí ýðñ ºñºæ, íýã ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä íîãäîõ àæëûí à÷ààëàëûã íýìýãä¿¿ëñíýýð
100 õóâü áèåò øàëãàëòûã õèéõ áîëîìæã¿é áàéãàà íü áóñàä óëñ îðíû íýãýí àäèë ãààëèéí
õÿíàëòûí øèíý ñòðàòåãè, çàð÷ìûã õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé áàéãààã õàðóóëæ áàéíà.
ªìíºõ òîãòîëöîîíû õóâüä ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä
äàðààõ áàéäëààð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéæ áàéëàà. ¯¿íä:
1.ãàäààä õóäàëäàà ýðõëýã÷ ãààëèéí çóó÷ëàã÷ààð äàìæóóëàí ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéã
áºãëºæ ãààëèéí áàéãóóëëàãàä èð¿¿ëýõ;
2.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã ¿íäýñëýí ìýä¿¿ëýãò ºãºãäñºí
ìýäýýëëèéí ¿íýí çºâèéã íÿãòëàí øàëãàæ, áàòàëãààæóóëàõ;
3.ìýä¿¿ëýã÷ ãààëèéí òàòâàð, õóðààìæèéã áàðàãäóóëàõ;
4.áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëò äóóññàíû äàðàà áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä áèåò
øàëãàëò õèéæ ýçýíä íü îëãîíî.
Ýíý òåõíîëîãè ãîðèìûã îäîîãèéí íºõöºë áàéäàëä õýðýãæ¿¿ëýõýä ãààëèéí
áàéãóóëëàãûí ç¿ãýýñ öàã õóãàöààíû õóâüä ÷, ñàíõ¿¿, òåõíèêèéí áîëîí õ¿íèé íººöèéí
õ¿ðòýýìæèéí õóâüä ÷ ÿìàð ÷ áîëîìæã¿é áàéíà.
Íºãºº òàëäàà óëñ îðíû ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéã õàíãàõàä ãàäààä õóäàëäààíû
ýðãýëòèéã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð ãàäààä õóäàëäààíû òààòàé îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ, ò¿¿íä ó÷èð÷
áàéãàà àëèâàà ñààä áýðõøýýëèéã àðèëãàæ, öàã õóãàöàà, çàðäàë èõýýõýí øààðääàã òºðèéí
õÿíàëòûí ¿éë àæèëëàãààíä äîðâèòîé ººð÷ëºëò, øèíý÷ëýëò õèéõ àñóóäàë óðãàí ãàð÷ áàéíà.
Ìîíãîë Óëñ íü 1991 îíä Ãààëèéí õàìòûí àæèëëàãààíû çºâëºë /îäîîãèéí Äýëõèéí
ãààëèéí áàéãóóëëàãà/-èéí ãèø¿¿íýýð, 1997 îíä Äýëõèéí õóäàëäààíû áàéãóóëëàãûí
ãèø¿¿íýýð ýëñýí îðæ ãàäààä õóäàëäààã ëèáåðàë÷ëàõ, àëèâàà çàõèðãààíû õ¿íä ñóðòàë,
õîðèã, õÿçãààðûã àðèëãàõ, òýäãýýðýýñ áàòëàí ãàðãàñàí ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýã äàãàæ ìºðäºõ
¿¿ðýã àìëàëòûã àâñàí áîëíî.
Ýðñäэëèéí óäèðäëàãàä ñóóðèëñàí ãààëèéí õÿíàëòûí çàð÷èì íü ¿íäýñíèé àþóëã¿é
áàéäëûã ñàõèí õàìãààëàõ áîëîí ãàäààä õóäàëäààã õºíãºâ÷ëºõ ¿¿ðãèéã òýíöâýðòýéãýýð
õýðýãæ¿¿ëýõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ þì. Èéìä ýðñäэëèéí óäèðäëàãûã ãààëèéí õÿíàëòûí
¿íäñýí ôèëîñîôè ãýäãèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷ áàéíà.
Ìýäýýëëèéã öóãëóóëæ, áîëîâñðóóëñíû ¿íäñýí äýýð ä¿í øèíæèëãýý õèéæ, õóóëü
áóñ ¿éëäëèéã îíèëæ, óëìààð ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õÿçãààðëàãäìàë íººö áîëîëöîîã çºâ,
îíîâ÷òîé õóâààðèëàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëäýã òóë õÿíàëòûí ýíý õýëáýðèéã ãààëèéí õÿíàëòûí
“îþóíëàã” õýëáýð ãýæ îëîí óëñûí õýìæýýíä íýðëýäýãòýé ñàíàë íýã áàéíà.
Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã óëñûí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõäýý ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷
100 õóâü øàëãàäàã áàéñàí áîë ãààëèéí õÿíàëòûí øèíý çàð÷ìààð çºâõºí ýðñäýëòýé áàéæ
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áîëçîøã¿é áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã îíèëæ øàëãàëòàä õàìðóóëàõ þì. Èíãýñíýýð õóóëü
¸ñíû ãàäààä õóäàëäààã ÷ºëººòýé íýâòð¿¿ëýõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëæ, ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéã
äýìæèæ ºãíº.
Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã ýðñäэëèéí óäèðäëàãûí
ñèñòåìèéí ¿íäñýí äýýð ãààëèéí øàëãàëòààñ ÷ºëººëñºí áîë ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ
øàëãàëòàä õàìðóóëæ ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ¿íýí çºâ ìýä¿¿ëñýí ýñýõèéã íÿãòëàí øàëãàíà.
Ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷äîä õóóëü òîãòîîìæèéã ñàéí äóðààð ñàõèæ áèåë¿¿ëýõ
áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ, ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæèéã íýýëòòýé èë òîä áîëãîæ, ìýäýýëýë,
çºâëºãºº àâàõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõýä àíõààð÷, àëáàí òóøààëòíû øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ,
ãîìäîë ãàðãàõ æóðìûã õ¿íäýòãýí õýðýãæ¿¿ëíý.
Õî¸ð.Ýðõ ç¿éí îð÷èí
2.1.Ãààëèéí õÿíàëòûí ñòðàòåãèéã äàðààõ ýðõ ç¿éí àêòóóäûí õ¿ðýýíä õýðýãæ¿¿ëíý:
2.1.1.Ìîíãîë Óëñûí 2006 îíä íýãäñýí îðñîí Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéã õÿëáàð÷ëàõ,
óÿëäóóëàõ òóõàé Êèîòîãèéí êîíâåíö;
2.1.2.Ìîíãîë Óëñ õýðýãæ¿¿ëýõýýð ¿¿ðýã àìëàëò àâñàí ÄÃÁ-ûí Ãàäààä õóäàëäààíû
àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ Áàãö ñòàíäàðò;
2.1.3.Ãààëèéí òóõàé õóóëü;
2.1.4.Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëü;
2.1.5.ÄÃÁ-ûí “21–ð çóóíû ãààëü” áîäëîãûí áè÷èã áàðèìò;
2.1.6.õîëáîãäîõ áóñàä õóóëü òîãòîîìæ, îëîí óëñûí ãýðýý.
Ãóðàâ.Ãààëèéí õÿíàëòûí ñòðàòåãèéí çîðèëãî, çîðèëò
3.1.Ìîíãîë Óëñûí ¿íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûã õàìãààëàõ ÷èãëýëýýð õ¿ëýýñýí
¿¿ðýã áîëîí ãàäààä õóäàëäààã õºíãºâ÷ëºõ ¿¿ðãèéã òýíöâýðòýéãýýð õýðýãæ¿¿ëýõ íºõöºëèéã
á¿ðä¿¿ëýõýä ãààëèéí õÿíàëòûí ñòðàòåãèéí çîðèëãî îðøèíî.
3.2.Äàðààõ ¿íäñýí çîðèëòóóäûã äýâø¿¿ëæ áàéíà:
3.2.1.Ãààëèéí õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.
3.2.2.Ãààëèéí õÿíàëòûí îëîí óëñûí øèëäýã òóðøëàãà, àðãà àæèëëàãààã ººðèéí
îíöëîãò òîõèðóóëæ íýâòð¿¿ëýõ.
3.2.3.Ãààëèéí õÿíàëòàä îð÷èí ¿åèéí õÿíàëòûí áîëîí ëàáîðàòîðèéí òîíîã òºõººðºìæ,
ýðýë÷ íîõîéã àøèãëàõ, ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñ, õèëèéí áîîìòûí ñòàíäàðòûã ãààëèéí õÿíàëòûí
òåõíîëîãè ãîðèìä íèéö¿¿ëýõ çýðýã äýä á¿òöèéí àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýõ.
Äºðºâ.Õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàì
4.1.Ãààëèéí õÿíàëòûã áàðàà íèéë¿¿ëýëòèéí îëîí óëñûí õóäàëäààíû ¿å øàò á¿ðò áóþó
ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ºìíºõ, á¿ðä¿¿ëýëòèéí, á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ ãýñýí ¿å øàòóóäàä
õýðýãæ¿¿ëíý. Ãààëèéí õÿíàëòûí ¿å øàòóóäûã õàâñðàëò №1-ä ¿ç¿¿ëýâ.
4.2.Ãààëèéí õÿíàëòàä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã àøèãëàæ, ýðñäэëèéí óäèðäëàãûí
ñèñòåì äýõ ìýäýýëýëä ä¿í øèíæèëãýý õèéñíèé ¿íäñýí äýýð çîð÷èã÷, áàðàà, òýýâðèéí
õýðýãñýëä õèéõ ãààëèéí øàëãàëòûí òºðëèéã óëààí, óëáàð øàð, ногоон òºëºâººð èëýðõèéëíý.
Óëààí òºëºâººð ãààëèéí áè÷èã áàðèìòûí øàëãàëò áîëîí áàðààíä áèåò ¿çëýã õèéõ, óëáàð
øàð òºëºâººð áè÷èã áàðèìòûí øàëãàëò õèéõèéã èëýðõèéëýõ áîë íîãîîí òºëºâò áàðàà,
òýýâðèéí õýðýãñëèéã øàëãàëòàä õàìðóóëàõã¿éãýýð ýçýíä íü îëãîíî.
4.3.Ãààëèéí áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëòýä ìýä¿¿ëýã÷ ººðºº ãààëèéí ¿íèéã
òîäîðõîéëîõ, ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèì ñîíãîõ, ìýä¿¿ëýõ, òàòâàðàà òîîöîæ, áàðàãäóóëàõ
çàð÷ìûã õýðýãæ¿¿ëíý.
4.4.Ãààëèéí çóó÷ëàã÷èéí ãààëèéí õàðèëöààíä ã¿éöýòãýõ ¿¿ðãèéã íýìýãä¿¿ëæ, áè÷èã
áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëòèéí òîäîðõîé õýñãèéã ãààëèéí çóó÷ëàã÷èä øèëæ¿¿ëýõ àñóóäëûã
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ñóäàëæ, øèéäâýðëýíý.
4.5.Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ, õàäãàëàõ, áîëîâñðóóëàõ, ä¿í øèíæèëãýý õèéõ òîãòîëöîîã
áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëò áîëîí ïðîãðàì õàíãàìæ, ìýäýýëëèéí ñàíã áèé
áîëãîíî.
4.6.Áóñàä îðíû ãààëèéí áàéãóóëëàãóóä, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóäòàé çîð÷èã÷, áàðàà,
òýýâðèéí õýðýãñëèéí ìýäýýëëèéã óðüä÷èëàí ñîëèëöîæ, ãààëèéí õàìòàðñàí øàëãàëòûí àëü
òîõèðîìæòîé õýëáýðèéã õýðýãæ¿¿ëíý.
4.7.Áóñàä òºðèéí áîëîí õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäòàé àæëûí óÿëäàà õîëáîîã
õàíãàæ, ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæèéã çºð÷ñºí ýñõ¿ë çºð÷èõèéã çàâäñàí ¿éëäýë, ýñ ¿éëäëèéí
òàëààðõ ìýäýýëýë áîëîí áóñàä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã øóóðõàé ñîëèëöîæ, õàìòàð÷
àæèëëàíà.
4.8.Ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæèéí õýðýãæèëòèéí áàéäàë, ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ãàðãàæ
ºãñºí ìýä¿¿ëãèéí ¿íýí çºâèéã á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòààð íÿãòëàí øàëãàíà.
4.9.Ãààëèéí õÿíàëòûí ñòðàòåãè áîëîí ýðñäýë òîîöñîí ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýí ãààëèéí
õÿíàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºëò, òàêòèêèéã òîäîðõîéëíî.
4.10.Ýðñäэëèéí óäèðäëàãûã õýðýãæ¿¿ëýõòýé õîëáîîòîé àñóóäëûã Ñòðàòåãèéí áîëîí
Ñîíãîëòûí õîðîîãîîð õýëýëöýæ, øèéäâýðëýíý.
4.11.Ãààëèéí õÿíàëòàä òåõíèê òåõíîëîãè, ýðýë÷ íîõîé çýðãèéã ò¿ëõ¿¿ àøèãëàæ áàðàà,
òýýâðèéí õýðýãñëèéí ÷èíãýëýã, ñàâ áàãëàà áîîäëûã àëü áîëîõ çàäëàõã¿éãýýð øàëãàíà.
4.12.Áàðààíû àíãèëëûã ¿íýí çºâ òîäîðõîéëñîí ýñýõèéã ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí
ìàãàäëàí øèíæèëãýýãýýð òîãòîîæ áîëíî. Ãàäààä õóäàëäààã õºíãºâ÷ëºõ çîðèëãîîð ìàãàäëàí
øèíæèëãýýã ãààëèéí õÿíàëòûí øèíý çàð÷èìòàé óÿëäóóëæ øóóðõàé, îíîâ÷òîé áàéäëààð
çîõèîí áàéãóóëíà.
4.13.Ãààëèéí áàãö õóóëèàð áèçíåñ ýðõëýã÷äýä îëãîæ áàéãàà ýäèéí çàñãèéí à÷
õîëáîãäîë á¿õèé çààëòóóäûã á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëýõ, òýäãýýð çààëòóóäûã áèçíåñ ýðõëýã÷äýä
ñóðòàë÷èëæ, îéëãóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëíà.
4.14.Ãààëèéí ¿íýëãýý, áàðààíû àíãèëëûí ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷èí áýëòãýõ, ýðõ
ç¿éí çîõèöóóëàëòûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, îëîí óëñûí ýðõèéí àêòààð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãèéã á¿ðýí
õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëíà.
4.15.Ãààëèéí ¿éë àæèëëàãààíû íýýëòòýé èë òîä áàéäàë, áàðàà íèéë¿¿ëýõ ñ¿ëæýýíèé
àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàæ, ãààëü, áèçíåñèéí ò¿íøëýëèéã õºãæ¿¿ëýí, õóäàëäààíû îð÷èíä
ãàð÷ áàéãàà ººð÷ëºëò, øèíý÷ëýëòèéã ãààëèéí ¿éë àæèëëàãààíä òóñãàõ çàìààð õóóëèéã ñàéí
äóðààð ñàõèõ áîëîìæèéã ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷èä îëãîíî.
4.16.Ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷äûí õóóëü ñàõèëòûí ò¿âøèíã ¿íýëýõ òóñãàé
àðãà÷ëàëòàé áàéíà.
Òàâ.Õ¿ðýõ ¿ð ä¿í
5.1.Ãààëèéí õÿíàëòûí øóóðõàé, òàñðàëòã¿é, íýãäìýë áàéäëûã õàíãàæ, ¿ð ä¿íòýé,
¿ð àøèãòàé òîãòîëöîîã áèé áîëãîæ ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õóóëèàð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãèéã á¿ðýí
õýðýãæ¿¿ëýõ íºõöºë á¿ðäýíý.
5.2.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿ãèéí, òåõíèêèéí áîëîí õ¿íèé íººöèéã òîäîðõîé
¿íäýñëýëòýéãýýð îíîâ÷òîé, çºâ õóâààðèëàõ áîëîìæòîé áîëñîí áàéíà.
5.3.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä õèéõ áèåò øàëãàëòûí òîîã áóóðóóëæ, óëáàð øàð áîëîí
íîãîîí òºëºâò ñîíãîãäîõ á¿ðä¿¿ëýëòèéí òîîã íýìýãä¿¿ëíý.
5.4.Øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé, ìàãàäëàë, ëîãèêèéí îíîëä òóëãóóðëàñàí
ìàòåìàòèê, ýêîíîìåòðèêèéí çàãâàð÷ëàëûã ýðñäэëèéã îíèëîõ ¿éë àæèëëàãààíä àøèãëàñíààð
ãààëèéí õÿíàëòûí òåõíîëîãè àðãà àæèëëàãàà öýãöòýé áîëæ, õóâü õ¿íýýñ õàìààðàõ õàìààðëûã
áàãàñãàñàí áàéíà.
5.5.Ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷äûí õóóëü ñàõèëòûí ò¿âøèíã ¿íýëýõ çàìààð
õàðèëöàí èòãýëöëèéã áèé áîëãîíî. Ýäèéí çàñãèéí èòãýìæëýãäñýí îïåðàòîðûã øàëãàðóóëæ,
áóñàä óëñ îðíóóäòàé õàðèëöàí õ¿ëýýí çºâøººðºõ õýëýëöýýðèéã áàéãóóëæ, ãàäààä õóäàëäààã
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õºíãºâ÷ëºõºä áîäèò ¿ð ä¿íä õ¿ðñýí áàéíà.
---оОо---

Зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийн урьдчилсан мэдээлэл, гадаад
орны гаалийн байгууллагуудтай хамтарсан хяналт, шалгалт хийх
Хилийн гаалийн байгууллага хяналтад авах

БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН
ӨМНӨХ ҮЕ

Гүний гаалийн байгууллагын хяналтад илгээх
Гүний гаалийн байгууллагын хяналтад авах
Барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлэх

БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН
ҮЕ

ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГАД СУУРИЛСАН ГААЛИЙН ХЯНАЛТ

Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2011 îíû
87 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí “Ãààëèéí
õÿíàëòûí ñòðàòåãè”-èéí õàâñðàëò

Татвар, хураамж ногдуулах, барагдуулах
Бичиг баримт болон
бараанд шалгалт
хийх /улаан төлөв/

Бичиг баримтын
шалгалт хийх /улбар
шар төлөв/

Барааг эзэнд нь
олгох /ногоон
төлөв/

Гаалийн
бүрдүүлэлт

Гаалийн зөрчил илэрсэн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх
Барааг эзэнд нь олгох
Аудитад суурилсан бичиг баримтын шалгалт
Агуулах, байр, бараанд хийх биет үзлэг

БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН
ДАРААХЬ ҮЕ

Аж ахуйн нэгжийн цахим сүлжээнд хийх шалгадлт
Аж ахуйн нэгжийн өөрийн үнэлгээг хянах
ГТХ-ийн 235.4-т зааснаар чөлөөт эргэлтэнд орсон барааг гаалийн
хилээр нэвтрүүлсэнээс хойш 5 жил хүртэл хугацаанд шалгаж болно,
258-д заасны дагуу БДШ хийх

ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2011 оны 07 дугаар		
Дугаар 260/319
Улаанбаатар
сарын 01-ний өдөр 									

хот

Журам батлах тухай
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Үндэсний
аюулгүй байдлын тухай хууль, Төрийн нууцын тухай хууль, Тагнуулын байгууллагын тухай
хууль, Гаалийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн Тагнуулын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий
газрын харилцан хамтын ажиллагааг зохицуулах зорилгоор ТУШААХ нь:
1.“Тагнуулын байгууллага, Гаалийн байгууллагын хамтран ажиллах журам”-ыг
хавсралтаар баталсугай.
2.Журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Тагнуулын ерөнхий газар болон Гаалийн ерөнхий
газрын төв, орон нутгийн салбар нэгжүүдэд үүрэг болгосугай.
3.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг
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Тагнуулын ерөнхий газрын Хоёрдугаар газрын дарга /П.Баярсайхан/, Гаалийн ерөнхий
газрын Төрийн захиргаа, хамтын ажиллагааны газрын дарга /Ё.Бат-Эрдэнэ/ нарт тус тус
үүрэг болгосугай.
4.Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан ГЕГ, ТТГ-ын дарга нарын
“Хамтын ажиллагааг сайжруулах тухай” 1995 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн №66/74
тоот хамтарсан тушаал, 2001 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн №408/234 тоот хамтарсан
тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА
Р.БОЛД
Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Тагнуулын ерөнхий газрын дарга, Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2011 оны 07 сарын 01-ний өдрийн260/319 дүгээр тушаалын хавсралт

ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГА, ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Монгол
Улсын Тагнуулын байгууллагын тухай болон Гаалийн тухай хуулийн холбогдох
зүйл, заалтыг хэрэгжүүлэх замаар эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахад
чиглэсэн хамтын ажиллагааг энэхүү журмаар зохицуулна.
1.2.Хамтын ажиллагаа нь Тагнуулын байгууллага болон Гаалийн байгууллага чиг
үүргээ хэрэгжүүлэхэд харилцан туслалцах, хамтран үзлэг шалгалт хийх, гэмт хэрэг зөрчлийн
талаарх мэдээллийг солилцох, улмаар түүнийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан
сэргийлэх зэрэг хэлбэрээр явагдана.
1.3.Гаалийн байгууллагад хэрэгжүүлж байгаа эрсдэл тооцох аргад суурилсан
гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн удирдлагын сан, түүнийг мэдээллээр хангах,
баяжуулахад Тагнуулын байгууллага хуулийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлнэ.
1.4.Аливаа асуудлыг Тагнуулын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газрын удирдлагын
түвшинд шийдвэрлэж, албан бичгээр харилцана.
1.5.Энэхүү журмыг Гаалийн байгууллагын төв болон орон нутгийн газар, хороод,
Тагнуулын байгууллагын төв, орон нутгийн холбогдох нэгжүүд дагаж мөрдөнө.
Хоёр.Хамтарч ажиллах, хяналт шалгалт хийх
ажлын үндсэн чиглэлүүд
2.1.Доор дурдсан төрлийн бараа бүтээгдэхүүний хууль бус эргэлтийг илрүүлэх, таслан
зогсоох чиглэлээр хамтран ажиллана:
2.1.1.Мансууруулах эм, сэтгэц нөлөөт бодис, тэдгээрийн угтвар бодис;
2.1.2.Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, био бэлдмэл;
2.1.3.СITES конвенцийн ангилалд хамаарах бүтээгдэхүүн;
2.1.4.Буу, сум, галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх, цацраг идэвхт, хүчтэй хордуулах
бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл;
2.1.5.Эрүүгийн хуулийн 175 дугаар зүйлд заасан эд зүйлс (хориглосон буюу
хязгаарласан эд зүйл, ховор амьтан, их хэмжээний валют, валютын үнэт зүйл, эрдэнэс,
эрдэс, байгалийн төрцийг, түүх соёлын дурсгалт зүйл, музейн үзмэр, эртний амьтны болон
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ургамлын өвөрмөц ховор үнэт олдвор, археологийн ба палентологийн олдвор, эд өлгийн
зүйл зэрэг);
2.1.6.Хүнсний аюулгүй байдал болон хүн амын эрүүл мэндэд хор учруулах бараа
бүтээгдэхүүн.
2.2.Бараа бүтээгдэхүүнийг хууль бусаар улсын хил нэвтрүүлэх талаар Тагнуулын
байгууллагаас хүргүүлсэн мэдээллийн мөрөөр Гаалийн байгууллага хуулийн хүрээнд
холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
2.3.Болзошгүй хууль бус ажиллагааны талаарх мэдээлэл, шалгагдсан асуудлын
хүрээнд тодорхой болсон эрсдэлд суурилсан гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг
болох мэдээллийг хуулийн хүрээнд нууцлалыг ханган мэдээллийн санд оруулах, мэдээллийн
сангийн мэдээллийг харилцан ашиглахад хамтран ажиллана.
2.4.Улс орны болон ард иргэдийн аюулгүй байдалтай холбоотой цаг үеийн тулгамдаж
буй шаардлагатай бусад асуудлаар хамтарч ажиллана.
Гурав.Байгууллага хоорондын харилцан хамтын ажиллагаа
3.1.Тагнуулын байгууллага харилцан хамтран ажиллах хүрээнд дараах эрх, үүрэг
хүлээнэ:
3.1.1.Гаалийн байгууллагаас чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд хуулиар олгогдсон эрх
хэмжээний хүрээнд бүхий л талын туслалцаа үзүүлж, хамтран ажиллах;
3.1.2.Гаалийн байгууллагаас илрүүлж шалгуулахаар шилжүүлж ирүүлсэн хэргийн
шийдвэрлэлтийн талаар албан ёсоор хариу мэдэгдэх, Эрүүгийн журмаар шийдвэрлэгдэхгүй
болсон тохиолдолд Гаалийн хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцуулахаар буцаан
шилжүүлэх;
3.1.3.Гаалийн хилээр хууль бусаар нэвтрүүлж буй бараа, тэдгээрийн эзэд, нуусан
арга хэлбэр, тээврийн хэрэгслийн талаар боломжит мэдээллийг тухай бүрт нь гарган өгч
байх;
3.1.4.Төрийн нууцын хадгалалт. хамгаалалтад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө
өгөх;
3.2.Гаалийн байгууллага харилцан хамтран ажиллах хүрээнд дараах эрх,
үүрэг хүлээнэ:
3.2.1.Тагнуулын байгууллагын хүсэлтээр улсын хилээр нэвтрэх бараа, тээврийн
хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийх;
3.2.2.Гаалийн хяналт, шалгалтаар илэрсэн Тагнуулын байгууллагын
харьяаллын хэргийг Тагнуулын байгууллагад шуурхай мэдээллэх, шилжүүлэх арга хэмжээг
авч ажиллах;
3.2.3.Гаалийн байгууллага нь хилийн боомтод ажиллаж буй тагнуулын ажилтанд
шаардлагатай тохиолдолд холбогдох дэмжлэгийг үзүүлэх;
3.2.4.Тагнуулын байгууллагаас ирүүлсэн мэргэжлийн тусгай мэдлэг шаардагдах
бараа түүний ангиллыг тодорхойлохтой холбоотой асуудлаар лабораторийн шинжилгээ
хийж дүгнэлт гарган өгч байх;
3.2.5.Тагнуулын байгууллагаас шилжүүлсэн материал, мэдээллийг хэдийд
хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг тухай бүр албан ёсоор өгч байх;
3.2.6.Тагнуулын байгууллагын холбогдох албан хаагчдад гаалийн мэргэжлийн
асуудлаар зохих мэдлэг олгох, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч байх.
3.3.Хоёр байгууллагын удирдлага харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр шаардлагатай
тохиолдолд Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 12.1.7-д заасны дагуу тагнуулын
ажилтанд Гаалийн ерөнхий газрын ажилтны /халхавчийн/ үнэмлэх, албаны дүрэмт хувцас
хэрэглэл олгож болно. Халхавчийн үнэмлэх, хувцас, хэрэглэлийг ажиллагаа дууссаны
дараа Гаалийн ерөнхий газарт буцаан тушаана.
3.4.Тагнуулын болон Гаалийн байгууллагын хамтын ажиллагааны явц, байдал,
хамтарсан үзлэг шалгалт, нэгдсэн арга хэмжээний үр дүн, албан хаагчдыг шагнаж,
урамшуулах ялангуяа орон нутагт зохион байгуулагдсан хамтын ажиллагааны үр дүнг 2
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байгууллагын удирдлага жилд нэгээс доошгүй удаа уулзаж, дүгнэн хэлэлцэнэ.
Дөрөв.Бусад асуудал
4.1.Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээллийг цахим хэлбэрээр харилцан
солилцоно.
4.2.Хойшлуулшгүй тохиолдолд (хугацаа алдах, хэрэг зөрчлийг илрүүлэх,
нотлох боломж алдагдах зэрэг хүндрэл учрахаар бол) тагнуулын байгууллагын
төлөөлөгч Гаалийн байгууллагын зохих түвшний нэгжийн удирдлагатай шууд
харилцаж, хамтран ажиллана. Энэ тохиолдолд явуулсан үйл ажиллагааны талаар түүнд
оролцсон талууд 24 цагийн дотор тус тусын байгууллагын удирдлагад мэдэгдэж,. холбогдох
танилцуулгыг харилцан солилцоно. Яаралтай санал солилцох, шийдвэрлэх асуудал гарсан
тохиолдолд аль нэг талын санаачлагаар ээлжит бус уулзалтыг ажлын шугамаар зохион
байгуулж болно.
4.3.Талууд харилцан солилцсон мэдээллийн нууцлалыг чандлан хамгаална.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2011 оны 12 дугаар
сарын 30-ны өдөр

№690

Улаанбаатар хот

Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñòðàòåãèéã áàòëàõ òóõàé
Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 235.2.1, 269.1.4, 272.1 äýõ õýñãèéã õýðýãæ¿¿ëýõ, Ãààëèéí
åðºíõèé ãàçðûí Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 30-íû ºäðèéí õóðàëäààíû
øèéäâýðèéã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñòðàòåãè”-èéã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Ìýäýýëëèéí ñòðàòåãèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ, õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã
äýä äàðãà /Ä.Îþóí÷èìýã/-ò äààëãàñóãàé.
3.Ìýäýýëëèéí ñòðàòåãèéã 2012 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 02-íû ºäðººñ ýõëýí ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ
Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2011 îíû 690 ä¿ãýýð òóøààëûí õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÑÒÐÀÒÅÃÈ
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Äýëõèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí áîäëîãûí áè÷èã áàðèìò, ãààëèéí àñóóäëààð
Ìîíãîë Óëñûí íýãäýí îðñîí îëîí óëñûí ãýðýýíä çààñàí ñòàíäàðòûã õàíãàæ, ãààëèéí
áàéãóóëëàãûí ¿éë÷èëãýýã îëîí óëñûí æèøèãò õ¿ðãýõ, ãàäààä õóäàëäààã õºíãºâ÷ëºõ, ãààëèéí
áàéãóóëëàãàä ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõýä àíõààð÷, ìýäýýëýëä ñóóðèëñàí îþóíëàã
õÿíàëò “Ýðñäэëèйí óäèðäëàãà”-ûã íýâòð¿¿ëýõ èæ á¿ðýí, öîãö àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõ
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çîðèëãîîð “Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñòðàòåãè” (öààøèä “Ìýäýýëëèéí ñòðàòåãè”
ãýõ)-èéã áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãà ãàð÷ áàéíà.
Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîã øèíý÷èëæ, ìýäýýëëèéí ñàíãóóäûí á¿òýö,
çîõèîí áàéãóóëàëò, ò¿¿íèé çàãâàð÷ëàë, õýðýãëýã÷èäòýé ìýäýýëýë ñîëèëöîõ, õàðèëöààíû
çàð÷èì, ñòàíäàðòûã øèíý÷èëæ ìºðäºõ, ìýäýýëëèéã öóãëóóëæ áîëîâñðóóëàõ, ìýäýýëëèéí
ñîëèëöîîíû îðîí çàéã áèé áîëãîõ, ñóäàëãàà ä¿í øèíæèëãýýíèé àðãà àðãà÷ëàëûã øèíýýð
áîëîâñðóóëæ, ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîíû àþóëã¿é áàéäàë, íóóöëàëò, áàðèìòæóóëàëò, èë
òîä áîëîí õ¿ðòýýìæòýé, á¿ðýí á¿òýí áàéäàë, ò¿¿íèé õàäãàëàëò, õàìãààëàëò, ìýäýýëëèéí
îð÷íû áàéíãûí íýãäñýí õÿíàëò çýðýã ìýäýýëëèéí çºâ çîõèñòîé îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ íü ýíýõ¿¿
ñòðàòåãèéã áîëîâñðóóëàõ ¿íäýñëýë áîëæ áàéíà.
Õî¸ð.Ýðõ ç¿éí îð÷èí, áàðèìòëàõ çàð÷èì
2.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñòðàòåãè (öààøèä “Ìýäýýëëèéí ñòðàòåãè” ãýõ)èéã äàðààõ ýðõ ç¿éí àêòóóäûí õ¿ðýýíä õýðýãæ¿¿ëíý:
2.1.1.Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéã õÿëáàð÷ëàõ, óÿëäóóëàõ òóõàé Êèîòîãèéí êîíâåíö;
2.1.2.ÄÃÁ-ààñ ãàðãàñàí “¯íäýñíèé ìýäýýëýë, áîëîâñðóóëñàí ìýäýýëëèéí
ñòðàòåãè”;
2.1.3.Ãààëèéí òóõàé õóóëü;
2.1.4.Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëü;
2.1.5.Îëîí óëñûí ãýðýýíä öàõèì ìýäýýëýë àøèãëàõ òóõàé Í¯Á-ûí êîíâåíö;
2.1.6.Öàõèì ìîíãîë ¿íäýñíèé õºòºëáºð, (2005-2012 îí);
2.1.7.õîëáîãäîõ áóñàä õóóëü òîãòîîìæ, îëîí óëñûí ãýðýý.
2.2.Ñòðàòåãèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä äàðààõ ¿íäñýí çàð÷ìûã áàðèìòàëíà:
2.2.1.Ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí îðîëöîî, óäèðäëàãà, ìàíëàéëëûã ºðãºæ¿¿ëýõ;
2.2.2.Ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷äûí ¿ð àøèãòàé õàìòûí àæèëëàãààíä
òóëãóóðëàõ;
2.2.3.Ãàäààä õóäàëäàà ýðõëýã÷äèéí èäýâõ, îðîëöîîã ºðãºòãºõ;
2.2.4.Ìýäýýëëèéí ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîë, ¿ð ºãººæèéã îëîí íèéòýä ñóðòàë÷ëàõ;
2.2.5.Ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷íèé õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ, òîãòâîð ñóóðüøèëòàé
àæèëëàõ íºõöºë áîëîìæèéã äýýøë¿¿ëýõ;
2.2.6.Òºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí àæëûí óÿëäàà õîëáîîã äýýøë¿¿ëýõ.
Ãóðàâ.Çîðèëãî, çîðèëò, õàìðàõ õ¿ðýý
3.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîíû ýðõ ç¿éí øèíý îð÷èí öàõèì
ìýäýýëèéí íýãäñýí ñàí, òåõíèê, òåõíîëîãèéí äýä á¿òöèéã á¿ðä¿¿ëýõ çàìààð òºðèéí
áîäëîãûí íýãäìýë ÷àíàðûã õàíãàæ, ¿íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûã áýõæ¿¿ëýõ, óëñ îðíû ýäèéí
çàñãèéí ºñºëòºä äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ, òºðèéí îé ñàíàìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ, ãàäààä õóäàëäàà ýðõëýã÷
èðãýä, áèçíåñèéí áàéãóóëëàãàä ãààëèàñ ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýã õ¿ðòýýìæòýé, õºíãºí øóóðõàé,
¿ð àøèãòàé áîëãîæ, ýðñäэëèéí óäèðäëàãûã áîäèòîéãîîð íýâòð¿¿ëýõýä ýíýõ¿¿ ìýäýýëëèéí
ñòðàòåãèéí çîðèëãî îðøèíî.
3.2.Ìýäýýëëèéí ñòðàòåãè íü äàðààõ ¿íäñýí çîðèëòóóäòàé áàéíà:
3.2.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëèéí òîãòîëöîîíû ýðõ ç¿éí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ;
3.2.2.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí öàõèì ìýäýýëëèéí íýãäñýí ñàíã ¿¿ñãýæ, ìýäýýëýë
äàìæóóëàõ ñóâàã÷ëàë, äýä á¿òöèéã áèé áîëãîõ;
3.2.3.Ìýäýýëëèéí äîòîîä, ãàäààä ýõ ñóðâàëæóóäûã áèé áîëãîæ, òýäãýýðýýñ
ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõ, áîëîâñðóóëàõ, ò¿ãýýæ àøèãëàõ, íººöºëæ õàäãàëàõ, ò¿¿íèé íóóöëàë,
õàìãààëàëò, àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ àñóóäëûã îëîí óëñûí ñòàíäàðò, îð÷èí ¿åèéí øààðäëàãàä
íèéö¿¿ëýõ;
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3.2.4.Ìýäýëýýë áîëîâñðóóëàõ øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé àðãà ç¿é, àðãà÷ëàëûã
ãààëèéí áàéãóóëëàãûí á¿õèé ë ¿éë àæèëëàãààíä àøèãëàõ;
3.2.5.Ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ, áîëîâñðóóëñàí ìýäýýëëèéã ¿éë àæèëëàãààíäàà
àøèãëàõ ÷àäàâõèéã íèéò àæèëòíóóäàä ýçýìø¿¿ëýõ.
3.3.Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæ àëáàä, äýðãýäýõ áàéãóóëëàãóóä,
õºäºº, îðîí íóòàã äàõü ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí ìýäýý, ìýäýýëëèéí ñàí, òýäãýýðèéã óäèðäàõ
ìýäýýëëèéí ñèñòåì áîëîí äýä á¿òýö, ìýäýýëëèéã á¿ðä¿¿ëýõ, áîëîâñðóóëæ àøèãëàõòàé
õîëáîîòîé õóóëü òîãòîîìæ, ñòàíäàðò, ä¿ðýì, æóðàì, çààâàð, àðãà÷ëàë, öàõèì ìýäýýëëèéí
íýãäñýí ñàí, ò¿¿íèé íóóöëàëò, àþóëã¿é áàéäëûí óäèðäëàãûí ñèñòåìèéã áèé áîëãîõîä
÷èãëýñýí òºñºë, õºòºëáºð, àðãà õýìæýý íü ýíýõ¿¿ ñòðàòåãèò õàìààðíà.
Äºðºâ.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí òîãòîëöîî, õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàì
4.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîã óäèðäëàãûí àëü ÷ ò¿âøèíä îíîâ÷òîé
øèéäâýð ãàðãàõàä ¿íýí çºâ, áîäèò àíõäàã÷ ìýäýýëëèéã (ºãºãäëèéã) øóóðõàé öóãëóóëæ, áîãèíî
õóãàöààíä áîëîâñðóóëàí äàìæóóëàõ, ìýäýýëëèéí õ¿ðòýýìæòýé áàéäëûã õàíãàí ò¿¿íèé
íóóöëàë, õàìãààëàëòûã îð÷èí ¿åèéí øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí òºâëºðñºí õýëáýðýýð çîõèîí
áàéãóóëíà.
4.2.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí òîãòîëöîî íü äàðààõ äýä ñèñòåì¿¿äòýé áàéíà.
¯¿íä:
4.2.1.Òåõíèê õàíãàìæ áóþó ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýíèé ¿éë àæèëëàãààíä øààðäàãäàõ
õýðýãñýë òºõººðºìæ¿¿ä;
4.2.2.Ïðîãðàì õàíãàìæ áóþó ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýíèé äýä ñèñòåì¿¿äèéã óäèðäàõ
óäèðäëàãûí áàãö;
4.2.3.Ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí àøèãëàëòûí òàëààðõè çààâàð á¿õèé áè÷èã
áàðèìòóóä;
4.2.4.Ìýäýýëëèéí öàõèì íýãäñýí ñàí áóþó õîîðîíäîî óÿëäàà õîëáîî á¿õèé
ìýäýý ìýäýýëë¿¿äèéí öîãö;
4.2.5.Õºðø îðíóóä áîëîí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãààñ ìýäýýëëèéã öàõèì áàéäëààð
ñîëèëöîæ äàìæóóëàõ ñóâàã÷ëàë, äýä ñèñòåìèéã óäèðäàõ ïðîãðàì õàíãàìæèéí èæ á¿ðäëèéí
öîãö;
4.2.6.Öàõèì áóñ ìýäýýëëèéã öàõèì õýëáýðò øèëæ¿¿ëýõ òåõíîëîãèéí èæ á¿ðäëèéí
öîãö.
4.3. Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí òîãòîëöîî íü äàðààõ ¿íäñýí á¿ðýëäýõ¿¿í
õýñã¿¿äýýñ á¿ðäýíý.
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4.4.Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãà íü ìýäýýëëèéí ñàíãèéí òºðºë, àíãèëàë, á¿òýö
áîëîí òýäãýýðèéã á¿ðä¿¿ëæ íýãòãýõ, àðõèâëàæ íººöëºõ, öààøèä õºãæ¿¿ëýõ, ìýäýýëëèéí ýõ
¿¿ñâýð, ìýäýýëëèéí ÷àíàð, ò¿¿íèé àøèãëàëò, õàìãààëàëòàä õÿíàëò òàâèõ ÷èã ¿¿ðýã á¿õèé
íýãæòýé áàéíà.
4.5.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õîëáîãäîõ íýãæ íü ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîíû ýðõ ç¿éí
çîõèöóóëàëòûí æóðàì, ìýäýýëëèéí ñàíã õºãæ¿¿ëæ, ãàäààä, äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýñ ìýäýýëëèéã
öóãëóóëæ áîëîâñðóóëàõ, íýãòãýõ, äàìæóóëàõ, õàäãàëàõ, õàìãààëàõ áîëîí àþóëã¿é áàéäëûí
õàíãàõ çýðýã ìýäýýëëèéí ¿éë àæèëëàãààã çîõèöóóëàõ ä¿ðýì çààâàð, ñóäàëãàà, øèíæèëãýý
õèéõ íýãäñýí àðãà ç¿éã áîëîâñðóóëàí áàòëóóëæ, ìºðäºíº.
4.6.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õîëáîãäîõ íýãæ íü ìýäýýëëèéí íººöèéã õóðèìòëóóëàõ,
ìýäýýëëèéí íýãäìýë áàéäëûã õàíãàñàí íýãäñýí ñàíã ¿¿ñãýæ çîõèîí áàéãóóëàõ, öàõèì
ìýäýýëýë ñîëèëöîîíû íýãäñýí õÿíàëòûã áèé áîëãîõ; ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí íàéäâàðòàé
áàéäëûã õàíãàæ, ìýäýýëëèéã àëáàí áóñààð, ¿ð íºëººã¿é àøèãëàõààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ,
ìýäýýëëèéí ñàíãèéí àøèãëàëòûí ïðîãðàì õàíãàìæèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã ýðõëýí
ÿâóóëíà.
4.7.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà íü ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõ, áîëîâñðóóëæ ò¿ãýýõýä
øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ñ¿¿ëèéí ¿åèéí òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæ, ìýäýýëýë
äàìæóóëàõ ãàäààä, äîòîîä ñ¿ëæýýíèé äýä ñèñòåì¿¿ä, òýäãýýðèéã óäèðäàõ óäèðäëàãûí áàãö
ïðîãðàì õàíãàìæèéã àøèãëàíà.
4.8.Ìýäýýëýë
íü öààñ (õýâëýìýë
ìýäýýëëèéí
ìàÿãò, áàðèìòæóóëñàí,
áàðèìòæóóëààã¿é), öàõèì ãýñýí 2 õýëáýðòýé áàéíà. Öàõèì ìýäýýëëèéã ãààëèéí áàéãóóëëàãûí
öàõèì ìýäýýëëèéí íýãäñýí ñàíä òºâëºð¿¿ëæ õàäãàëíà. Öààñààð èð¿¿ëñýí ìýäýýëëèéã
äóãààðëàæ, àðõèâëàíà.
4.9.Ìýäýýëëèéã áîëîìæèò äîòîîä, ãàäààä ýõ ñóðâàëæààñ öóãëóóëíà. Ìýäýýëëèéã
äàðààõ àðãà çàìààð á¿ðä¿¿ëíý. ¯¿íä:
4.9.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíààñ ¿¿ñýí áèé áîëæ áóé àëèâàà
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ìýäýýëëèéã CAIS áîëîí äîòîîä ñ¿ëæýýãýýð íýãäñýí ñàíä òºâëºð¿¿ëíý.
4.9.2.Ãààëèéí òóõàé áîëîí áóñàä õóóëü òîãòîîìæîîð ãààëèéí õàðèëöààíä
îðîëöîã÷äîîñ øààðäàõ ìýäýýëëèéã õóóëü òîãòîîìæèä çààñíû äàãóó ãàðãóóëíà.
4.9.3.Îëîí óëñûí áîëîí á¿ñ íóòàãò ãààëèéí áàéãóóëëàãà õîîðîíäûí õî¸ð, ìºí
îëîí òàëò õýëýëöýýðèéã áàéãóóëæ õàìòðàí àæèëëàíà.
4.9.4.Òºðèéí áóñàä áàéãóóëëàãóóäòàé ìýäýýëýë ñîëèëöîõ, ìýäýýëëèéí àþóëã¿é
áàéäàë, íóóöëàëûã õàìãààëàõ àñóóäëààð õàðèëöàí îéëãîëöëûí ñàíàìæ áè÷èã, ãýðýý
áàéãóóëíà.
4.9.5.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà áîëîí õóâèéí õýâøëèéíõíèé õîîðîíäûí õàìòûí
àæèëëàãààã ñàéæðóóëæ, õàðèëöàí îéëãîëöëûí ñàíàìæ áè÷èã, ãýðýý áàéãóóëíà.
4.10.Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ ¿å øàòàíä õýðýãöýýò ìýäýýëëèéí òºðºë, ò¿¿íèé ýõ ñóðâàëæ,
ìºí ÷àíàð, õàìðàõ õ¿ðýý, ÷èãëýëèéã òîäîðõîéëæ, àíõàí øàòíû áîëîâñðóóëàëò õèéíý.
4.11.Ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàõäàà ìàòåìàòèê, ýêîíîìåòðèê, ñòàòèñòèêèéí àðãà,
àðãà÷ëàëóóäûã àøèãëàíà. Ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàõ ¿å øàòàíä öóãëóóëñàí ìýäýýëýëä
¿íýëýëò ºã÷, ýìõëýõ, ä¿í øèíæèëãýý õèéõ, òàéëáàðëàõ, ìýäýýëëèéã ò¿ãýýõ ãýñýí õýñã¿¿äýýñ
á¿ðäýíý. ¯¿íä:
4.11.1.Ìýäýýëëèéã ¿íýëýõ: öóãëóóëñàí ìýäýýëëèéí à÷ õîëáîãäîë, øààðäëàãàòàé
áîë ìýäýýëëèéí ¿íýí áîäèò áàéäàëä íýìýëò ¿íýëãýýã ºãíº.
4.11.2.Ìýäýýëëèéã ýìõýëæ öýãöëýõ: àíõàí øàòíû áîëîâñðóóëàëò õèéãäñýí
ìýäýýëëèéí ä¿í øèíæèëãýý, òàéëáàðûã çàëðóóëàõ, ýìõýëæ õàäãàëíà.
4.11.3.Ä¿í øèíæèëãýý õèéõ: öóãëóóëñàí ìýäýýëëèéí àãóóëãûã øàëãàõ,
ìýäýýëë¿¿äèéí õàðèëöàí õàìààðàë, õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîîã òîãòîîíî.
4.11.4.Òàéëáàðëàõ: öóãëóóëñàí, ¿íýëýãäñýí, ä¿í øèíæèëãýý õèéãäñýí ìýäýýëëèéí
õýñãýýñ óòãà ó÷èð, à÷ õîëáîãäëîîð íü àíãèëàí òàéëáàðëàíà.
4.11.5.Ìýäýýëëèéã ò¿ãýýõ. Ýíý ¿å øàòàíä áîëîâñðóóëñàí ìýäýýëëèéã õýðýãëýã÷äýä
õ¿ðãýõ ¿éë àæèëëàãàà õèéãäýíý.
4.12.Ìýäýýëëèéí íýãäñýí ñàíä òºâëºðñºí ìýäýýëëèéã çºâõºí àëáàí õýðýãöýýíä,
õóóëèàð çààñàí ýðõ õýìæýýíèé õ¿ðýýíä ò¿¿íä õàíäàõ õýðýãëýã÷äèéí ýðõèéí ò¿âøèíä
àøèãëàíà.
4.13.Ìýäýýëëèéí íóóöëàë, õ¿ðòýýìæòýé, á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã áàòàëãààæóóëæ,
ìýäýýëëèéã íóóöëàëûí çýðýãëýëä àíãèëàõ, íóóö ìýäýýëýëòýé õàðüöàõ ýðõ á¿õèé àëáàí
òóøààëòíû õ¿ðýý, ýðõèéí çààãèéã òîãòîîæ, õýðýãëýã÷èéí õóóëü ¸ñíû ýðõ ¿¿ðãýý õýðýãæ¿¿ëýõýä
øààðäëàãàòàé àðãà õýìæýýã àâ÷, õýðýãëýã÷äýä òóõàéí ìýäýýëëýýð ñààäã¿é ¿éë÷ëýõ áàòàëãààã
õàíãàíà.
4.14.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîíû õýâèéí àæèëëàãààã õàíãàõ
çîðèëãîîð ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè, òåõíèê áîëîí ïðîãðàì õàíãàìæ, ñ¿ëæýý, öàõèì ìýäýýëëèéí
íóóöëàëò, õàìãààëàëò, ò¿¿íèé àþóëã¿é áàéäàëä õºíäëºíãèéí ìîíèòîðèíã òîãòìîë õèéæ
àæèëëàíà.
Òàâ.Õ¿ðýõ ¿ð ä¿í
5.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà íü öàõèì ìýäýýëëèéí íýãäìýë îð÷èíã á¿ðä¿¿ëíý.
5.2.Îð÷èí ¿åèéí ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí äýâøèëòýä ñóóðèëñàí òåõíèê, ñ¿ëæýý, ïðîãðàì
õàíãàìæèéí á¿òöèéã áèé áîëãîæ, òýäãýýðò ñóóðèëñàí ¿ð ä¿íòýé ¿éë àæèëëàãààíû ìåõàíèçìûã
õýðýãæ¿¿ëíý.
5.3.Ìýäýýëëèéã öóãëóóëæ áîëîâñðóóëàõ, ñóäàëãàà, ä¿í øèíæèëãýý õèéõ íýãäñýí àðãà
ç¿é, àðãà÷ëàëòàé áîëíî.
5.4.Ìýäýýëëèéí ñàí äàõü ìýäýýëë¿¿ä íü äàâõàðäààã¿é, íýã ñóâãààñ õàéëò õèéõýä á¿õ
÷èãëýëèéí ìýäýýëëýýñ ¿ð ä¿íã ãàðãàõ áîëîìæ á¿ðäýíý.
5.5.Ìýäýýëýë ñîëèëöîîíû áîëîìæèéã íýìýãä¿¿ëñíèé ¿ð ä¿íä ãààëèéí áàéãóóëëàãûí
÷àäàâõè áýõæèæ, àæëûí á¿òýýìæ äýýøèëíý.
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5.6.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí àæèëòàí, àëáàí õààã÷äûí õºäºëìºðèéí ¿ð á¿òýýëòýé ¿éë
àæèëëàãààíä ýçëýõ óð ÷àäâàð, ìýðãýæèë, ìýðãýøëèéí áàéð ñóóðèéã äýýøë¿¿ëíý.
5.7.Ýðñäëèéí óäèðäëàãûã á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëæ, áîëîâñðîíãóé áîëãîíî.
5.8.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã àâòîìàòæóóëæ, ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé
ñî¸ëòîé, õºíãºí øóóðõàé, èë òîä áàéäëûã õàíãàæ, òºðèéí ìýäýýëëèéí íýãäñýí öàõèì
òîãòîëöîîíä øèëæèõýä ãààëèéí áàéãóóëëàãà òýðã¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãûí íýã áîëñîí áàéíà.
Çóðãàà.Áóñàä
6.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí íººöèéã õóðèìòëóóëæ, íýãäñýí ñàíã ºðãºæ¿¿ëýõ,
ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí íàéäâàðòàé áàéäàë, íóóöëàë, õàìãààëàëòûã ñàéæðóóëàõ, àøèãëàëòûí
ïðîãðàì õàíãàìæèéã õºãæ¿¿ëæ, ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ ¿éë àæèëëàãààíû
ñàíõ¿¿æèëòèéã ãààëèéí óäèðäàõ áàéãóóëëàãààñ ãàðãàíà.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2012 оны 02 дугаар
сарын 29-ний өдөр

А/30

Улаанбаатар хот

Çààâàð áàòëàõ òóõàé
Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 8-15 äóãààð ç¿éëèéã
õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2012 îíû 2 äóãààð ñàðûí 9-íèé ºäðèéí
õóðàëäààíû øèéäâýðèéã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.”Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íèéã øàëãàõ, ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ çààâàð”-ûã
1 ä¿ãýýð, Нýð òîìú¸îíû òàéëáàðûã 2 äóãààð õàâñðàëòûí ¸ñîîð òóñ òóñ áàòàëñóãàé.
2.Òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ, õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã äýä
äàðãà áºãººä Ãààëèéí õÿíàëò, ýðñäэëèéí óäèðäëàãûí ãàçðûí äàðãà /Ä.Îþóí÷èìýã/-ò ¿¿ðýã
áîëãîñóãàé.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2012 оны
А/30-р тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí Үíèéã øàëãàõ,
ãààëèéí Үíèéã òîäîðõîéëîõ çààâàð
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà ìýä¿¿ëýã÷èéí òîäîðõîéëñîí ãààëèéí ¿íèéã øàëãàõ,
øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ìýä¿¿ëýã÷èéí òîäîðõîéëñíîîñ ººð àðãààð ãààëèéí ¿íèéã
òîäîðõîéëîõ, ¿¿íòýé õîëáîãäîí ãàðàõ ãîìäîë, ìàðãààíûã õÿíàí øèéäâýðëýõ ¿éë àæèëëàãààã
îíîâ÷òîé áîëãîõîä ýíý çààâðûí çîðèëãî îðøèíî.
1.2.Ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ, ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ,
¿íýëãýýòýé õîëáîîòîé ãîìäîë, ìàðãààíûã õÿíàí øèéäâýðëýõýä ýíý çààâðûí õàâñðàëòààð
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áàòëàãäñàí äýñ äàðààëëûã áàðèìòàëíà.
Õî¸ð.Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íèéã øàëãàõ, òîäîðõîéëîõîä øààðäëàãàòàé
ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìò
2.1.Ìýä¿¿ëýã÷èéí òîäîðõîéëñîí ãààëèéí ¿íèéã øàëãàõàä Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 35,
60 äóãààð ç¿éëä çààñàí ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàñàí áè÷èã áàðèìòûã ¿íäýñëýíý.
2.2.Ýíý çààâðûí 2.1-ä çààñàí áè÷èã áàðèìòààñ ãàäíà øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä
äàðààõ ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûã ìýä¿¿ëýã÷ýýñ ãàðãóóëàí àâ÷ áîëíî.
2.2.1.õóäàëäàã÷, õóäàëäàí àâàã÷ òàëóóäûí õîîðîíäûí çàõèäàë õàðèëöàà (öàõèì
øóóäàí, òåëåêñ, ôàêñ ãýõ ìýò)-íû áè÷èã áàðèìò;
2.2.2.	õóäàëäàã÷èéí ¿íèéí ñàíàë;
2.2.3.	áàðààíû çàõèàëãà;
2.2.4.	çàõèàëãûí áàòàëãààæóóëàëò;
2.2.5.	ïðîôîðìà ¿íèéí íýõýìæëýõ;
2.2.6.	à÷èëòûí ìýäýãäýë;
2.2.7.	õóäàëäààíû ¿íèéí íýõýìæëýõ;
2.2.8.	áàãëàà áîîäëûí æàãñààëò;
2.2.9.	äààòãàëûí áè÷èã áàðèìò;
2.2.10.òóõàéí áàðààã õóäàëäàí àâàõòàé õîëáîîòîéãîîð õèéãäñýí íýìýëò ãýðýý,
õýëöýë (îþóíû ºì÷, ëèöåíç àøèãëàñíû òºëáºð òºëºõ, áàðààã õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõòàé
õîëáîîòîéãîîð õóäàëäààíû òºëººëºã÷, çóó÷ëàã÷òàé õèéñýí ãýðýý ãýõ ìýò);
2.2.11.áóñàä øààðäëàãàòàé ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìò.
2.3.Ãààëèéí ¿íèéã õýëöëèéí ¿íèéí àðãààñ áóñàä àðãààð òîäîðõîéëîõîä øààðäàãäàõ
¿íäñýí ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìò íü ¿íýëãýýíèé àðãà òóñ á¿ðýýñ õàìààð÷ õàðèëöàí àäèëã¿é
áàéíà.
2.4.Íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã
òîäîðõîéëîõîä äàðààõ ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûã ¿íäýñëýíý:
2.4.1.èìïîðòîëñîí áàðààíû òîäîðõîéëîëò, òîî õýìæýýã òîäîðõîé õàðóóëñàí
¿íèéí íýõýìæëýõ, áàãëàà áîîäëûí æàãñààëò;
2.4.2.ºìíº íü õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð ¿íýëýãäñýí íýã áîëîí èæèë òºðëèéí
áàðààíû ìýäýýëýë;
2.4.3.òýýâðèéí áîëîí äààòãàëûí çàðäëûã íîòëîõ áè÷èã áàðèìò (øààðäëàãàòàé
áîë);
2.4.4.íýìýãäýõ áîëîí õàñàãäàõ çàðäëóóäûã íîòëîõ áè÷èã áàðèìò;
2.4.5.õóäàëäààíû ò¿âøèí áîëîí òîî õýìæýýíèé çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéõýä
øààðäëàãàòàé ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìò.
2.5.ßëãàâàðò ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä äàðààõ ìýäýýëýë, áè÷èã
áàðèìòûã ¿íäýñëýíý:
2.5.1.èìïîðòîëñîí áàðààíû òîäîðõîéëîëò, òîî õýìæýýã õàðóóëñàí ¿íèéí
íýõýìæëýõ, áàãëàà áîîäëыí æàãñààëò;
2.5.2.Ìîíãîë Óëñàä õóäàëäàí áîðëóóëñàí, ¿íèéã íü òîäîðõîéëæ áóé áàðààòàé
íýã áîëîí èæèë òºðëèéí, ýñõ¿ë àäèë àíãèëàë á¿ëãèéí áàðààíû ¿íèéí íýõýìæëýõ, áàãëàà
áîîäëûí æàãñààëò;
2.5.3.Ìîíãîë Óëñàä íèéëáýð ä¿íãýýðýý õàìãèéí èõ õýìæýýãýýð áîðëóóëñàí
áàðààíû íýãæ ¿íýä ¿íäýñëýæ ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëñîí òîîöîîëîë;
2.5.4.íýãæ ¿íýýñ õàñàëò õèéñýí òîîöîî, íýãæ ¿íýýñ õàñ÷ òîîöñîí åðºíõèé çàðäàë
áîëîí àøèã, êîìèññûí øèìòãýëèéí ä¿íã õàðóóëñàí òîîöîîëîë, ò¿¿íèéã íîòëîõ áàðèìòóóä.
2.6.Íèéëáýð ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä äàðààõ ìýäýýëýë, áè÷èã
áàðèìòûã ¿íäýñëýíý:
2.6.1.¿éëäâýðëýëèéí çàðäàë, åðºíõèé çàðäàë áîëîí àøèã íü õóäàëäààíû åðäèéí
¿ç¿¿ëýëòòýé òîõèð÷ áàéãàà ýñýõèéã íîòëîõ áè÷èã áàðèìò;
2.6.2.õýðýâ øààðäëàãàòàé áîë òýýâðèéí áîëîí äààòãàëûí çàðäëûã íîòëîõ áè÷èã
áàðèìò;
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2.6.3.íýìýãäýõ, ýñõ¿ë õàñàãäàõ çàðäëóóäòàé õîëáîîòîé áè÷èã áàðèìò.
2.7.Óÿëäóóëàí õýðýãëýõ àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä äàðààõ ìýäýýëýë, áè÷èã
áàðèìòûã ¿íäýñëýíý:
2.7.1.èìïîðòîëñîí áàðààíû òîäîðõîéëîëò, òîî õýìæýýã õàðóóëñàí ¿íèéí
íýõýìæëýõ, áàãëàà áîîäëûí æàãñààëò;
2.7.2.ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàñàí ìýäýýëýë.
Ãóðàâ.Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëò
3.1.Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã äàðààõ ¿å øàòàíä õýðýãæ¿¿ëíý:
3.1.1.á¿ðä¿¿ëýëòèéí ºìíºõ ¿å øàò;
3.1.2.á¿ðä¿¿ëýëòèéí ¿å øàò;
3.1.3.á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ ¿å øàò.
3.2.Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ºìíºõ ¿å øàòàíä ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã äàðààõ áàéäëààð
õýðýãæ¿¿ëíý:
3.2.1.á¿ðä¿¿ëýëòèéí ºìíºõ ¿å øàòíû ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã ãààëèéí
óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãà áîëîí õàðúÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé
àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ, àëáàí òóøààëòàí òàâèíà.
3.2.2.ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ ãààëèéí
¿íýëãýýíèé ýðñäëèéã òàíüæ òîãòîîõ çîðèëãîîð òóõàéí ãàçàð, õîðîîíû õýìæýýíä ºíäºð ýðñäýë
áóõèé áàðàà (òºñâèéí îðëîãîä èõýýõýí õýìæýýãýýð íºëººëºõ¿éö, ºíäºð ¿íýëãýýòýé áàðàà)íû ìýäýý, ìýäýýëýëä ä¿í øèíæèëãýý õèéæ, ¿ð ä¿íã ¿íäýñëýí ýðñäëèéí ò¿¿õ áîëîâñðóóëæ,
ãààëèéí ¿íýëãýýòýé õîëáîîòîé ýðñäëèéí àíõààðóóëãà, ñàíàìæ áýëòãýíý.
3.2.3.ä¿í øèíæèëãýý õèéõýä äàðààõ ìýäýýëëèéã àøèãëàíà:
3.2.3.1.èìïîðòûí áàðààíû á¿ðä¿¿ëýëòèéí ìýäýý;
3.2.3.2.òóõàéí áàðààòàé õîëáîãäîõ çºð÷ëèéí ìýäýý;
3.2.3.3.õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãààñ èð¿¿ëñýí ìýäýýëýë;
3.2.3.4.òóõàéí áàðààíû ¿íèéí ìýäýýëýë (äýëõèéí çàõ çýýëèéí ¿íý,
èíòåðíýòýýð íèéòýä òàðààñàí ¿íèéí ìýäýýëýë, õóäàëäàã÷èéí ¿íèéí æàãñààëò ãýõ ìýò);
3.2.3.5.áóñàä îðíû ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ õ¿ëýýí àâñàí ìýäýýëýë;
3.2.3.6.òýýâðèéí áè÷èã áàðèìò, ìàíèôåñò;
3.2.3.7.áóñàä ìýäýý, ìýäýýëýë.
3.2.4.øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí
¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ õàðúÿà ãàçàð, õîðîîäûã ¿íýëãýýíèé ýðñäëèéí
àíõààðóóëãà, çºâëºìæººð õàíãàíà.
3.3.Á¿ðä¿¿ëýëòèéí ¿å øàòàíä ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã äàðààõ áàéäëààð
õýðýãæ¿¿ëíý:
3.3.1.ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí
íýãæ, õàðúÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ, àëáàí
òóøààëòàí, áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëò, õÿíàëò øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷
¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëíý.
3.3.2.õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëò õàðèóöñàí
ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí óëáàð øàð, óëààí òºëºâò ¿íýëãýýíèé àíõàí
øàòíû õÿíàëòûã äàðààõ áàéäëààð õýðýãæ¿¿ëíý:
3.3.2.1.èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàñàí áè÷èã
áàðèìòûã øàëãàõ;
3.3.2.2.ãààëèéí ìýä¿¿ëýã ¿íýí çºâ, á¿ðýí ã¿éöýä áºãëºãäñºí ýñýõèéã øàëãàõ;
3.3.2.3.ãààëèéí ìýä¿¿ëýã äýõ ìýäýýëýë ãààëèéí ¿íý òîäîðõîéëîõîä
àøèãëàñàí áè÷èã áàðèìò äýýðõ ìýäýýëýëòýé òîõèð÷ áàéãàà ýñýõèéã òóëãàí øàëãàõ;
3.3.2.4.ìýä¿¿ëñýí ¿íèéã íÿãòëàõ.
3.3.3.èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàñàí áè÷èã
áàðèìòûã äàðààõ áàéäëààð øàëãàíà:
3.3.3.1.ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä øààðäëàãàòàé áè÷èã áàðèìò á¿ðäñýí
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ýñýõ;

3.3.3.2.áè÷èã áàðèìòóóäûí îãíîî, áàòàëãààæóóëàëò (ãàðûí ¿ñýã, òàìãà
òýìäýã ãýõ ìýò) õ¿÷èí òºãºëäºð ýñýõ;
3.3.3.3.òóõàéí áè÷èã áàðèìòûã õýí, õýçýý, ÿìàð çîðèëãîîð ¿éëääýã áîëîõ,
ÿìàð ìýäýýëë¿¿äèéã àãóóëñàí áàéõ ¸ñòîé çýðãèéã àíõààðàõ;
3.3.3.4.áè÷èã áàðèìò òóñ á¿ðèéí áè÷èãëýë, ôîðìàòûã àíõààðàõ;
3.3.3.5.çºâõºí òóõàéí áè÷èã áàðèìòàí äýýðõ ìýäýýëëèéã ººð õîîðîíä íü
õàðüöóóëæ óÿëäóóëàí øàëãàõ;
3.3.3.6.ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàñàí á¿õ áè÷èã áàðèìò äýýðõ
ìýäýýëëèéã õîîðîíä íü óÿëäóóëàí øàëãàõ;
3.3.3.7.øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ººð òºðëèéí ìýäýýëýë (¿íèéí ìýäýýëëèéí
ñàí äàõü ìýäýýëýë, èíòåðíýò ìýäýýëýë, áóñàä ¿íèéí ýõ ñóðâàëæ, òóõàéí áàðààòàé íýã
òºðëèéí áîëîí èæèë òºðëèéí, ýñõ¿ë àäèë àíãèëàë á¿ëãèéí áàðààíû ¿íèéí ìýäýýëýë ãýõ
ìýò)-òýé òóëãàí øàëãàõ.
3.3.4.ìýä¿¿ëñýí ¿íèéã òóõàéí èìïîðòûí áàðààíä òºëñºí áîäèò òºëáºðòýé
óÿëäóóëàí øàëãàíà. Òºëñºí áîëîí òºëáºë çîõèõ ¿íèéí ä¿í, òºëáºð òºëñºí îãíîî, òºëáºðèéí
íºõöºë, àðãà òóõàéí òºëáºðèéã õýíä òºëñºí çýðãèéã àíõààðíà.
3.3.5.ìýä¿¿ëýã÷ ººðèéí òîäîðõîéëñîí ãààëèéí ¿íýòýé õîëáîãäîõ õàíãàëòòàé
áè÷èã áàðèìòûã ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ãàðãàæ ºãñºí òîõèîëäîëä áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëò
õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä òóõàéí ¿íýä ýðãýëçýõ ¿íäýñëýë øàëòãààí áàéãàà
áîë ãààëèéí ¿íèéí ¿íýí çºâèéã á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàòàíä ýöýñëýí òîãòîîëãîõîîð
ìýä¿¿ëýã÷èéí òîäîðõîéëñîí ¿íèéã õ¿ëýýí çºâøººðíº.
3.3.6.ýíý çààâðûí 3.3.5-ä çààñàí òîõèîëäîëä áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëò
õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò îðóóëàõ ñàíàëûã
¿íäýñëýë, øàëòãààíû õàìò CAIS-ä îðóóëíà. Ìºí òóõàéí áàðààíä áèåò øàëãàëò õèéõýä
àíõààðàõ àíõààðóóëãûã ìýä¿¿ëãèéí ìýäýýëýë òàëáàðò îðóóëíà.
3.3.7.áèåò øàëãàëòûí ÿâöàä ãààëèéí ìýä¿¿ëýã áîëîí äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìò
äýýðõ áàðààíû ¿íýä íºëººëºõ ¿ç¿¿ëýëòèéã áàðààòàé òóëãàí øàëãàíà.
3.4.Õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ,
àëáàí òóøààëòàí äàðààõ áàéäëààð õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëíý:
3.4.1.ýíý çààâðûí 3.2.2-ò çààñàí ýðñäэëèéí àíõààðóóëãà, çºâëºìæèéã
á¿ðä¿¿ëýëòèéí ÿâöàä CAIS áîëîí áóñàä õýëáýðýýð áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëò õàðèóöñàí
ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä õ¿ðã¿¿ëíý.
3.4.2.ýðñäэëèéí àíõààðóóëãà, çºâëºìæèéí äàãóó õèéñýí øàëãàëòûí ¿ð ä¿íä ä¿í
øèíæèëãýý õèéæ, ¿ð ä¿íã òîîöíî.
3.4.3.òóõàéí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû õýìæýýíä ºíäºð ýðñäýë á¿õèé áàðààíû
ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ÿâöàä àæèãëàëò õèéæ, ¿íýëãýýíèé ëóéâàð ãàðãàæ áîëçîøã¿é èðãýí,
ÀÀÍ-èéí òàëààðõè ìýäýýëëèéã öóãëóóëàí, ýðñäëèéí ä¿í øèíæèëãýý õèéíý.
3.4.4.ýíý çààâðûí 3.3.6-ä çààñàí ¿íäýñëýë, øàëòãààí á¿õèé ñàíàëûã íýãòãýí,
ä¿í øèíæèëãýý õèéæ, á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòàä õàìðàãäàõ øààðäëàãàòàé ÀÀÍ-èéí
íýðñèéã õîëáîãäîõ ìàòåðèàëûí õàìò ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë
õàðèóöñàí íýãæèä õ¿ðã¿¿ëíý.
3.4.5.ãàçàð, õîðîîíû õýìæýýíä õèéãäýæ áóé á¿ðä¿¿ëýëòèéã ¿íýëãýýíèé àðãà òóñ
á¿ðýýð õÿíàõ, ãàð÷ áóé àëäààã çàëðóóëàõ, àëäààíä ä¿í øèíæèëãýý õèéæ, àëäààã áóóðóóëàõ
àæëûã çîõèîí áàéãóóëíà.
3.4.6.õîëáîãäîõ ¿íèéí ñóäàëãàà áîëîí “¯íèéí ìýäýýëëèéí ñàí” äàõü ìýäýýëëèéã
àøèãëàæ ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëæ áóé áàéäàëä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàíà.
3.5.Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé
àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ á¿ðä¿¿ëýëòèéí ¿å øàòàíä ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûã ýðñäëèéí
àíõààðóóëãà, çºâëºìæººð õàíãàíà.
3.6.Á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàòàíä ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã ãààëèéí óäèðäàõ
òºâ áàéãóóëëàãûí äýðãýäýõ á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õàðèóöñàí íýãæ áîëîí ãààëèéí
óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ õýðýãæ¿¿ëíý.
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Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä äýýðõ íýãæ¿¿ä õàìòàð÷ ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëíý.
3.7.Á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàòàíä ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí
¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ äàðààõ ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýíý:
3.7.1.ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ñèñòåìèéí õýìæýýíä ºíäºð ýðñäýë á¿õèé áàðààíû
ìýäýý, ìýäýýëýëä ä¿í øèíæèëãýý õèéæ, ¿ð ä¿íã ¿íäýñëýí ýðñäëèéí àíõààðóóëãà, çºâëºìæ
áýëòãýíý.
3.7.2.ýíý çààâðûí 3.4.4-ò çààñàí íýðñ, õîëáîãäîõ ìàòåðèàëä ä¿í øèíæèëãýý
õèéíý.
3.7.3.ýíý çààâðûí 3.7.1 áîëîí 3.7.2-ò çààñàí ä¿í øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íã ¿íäýñëýí
ýðñäëèéí ò¿¿õ ¿¿ñãýõ ñàíàë áîëîâñðóóëàõ, á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòàä õàìðàãäàõ
èðãýí, ÀÀÍ-èéí æàãñààëòûã ãàðãàíà.
3.7.4.ýíý çààâðûí 3.7.1-ä çààñàí àíõààðóóëãà, çºâëºìæ, á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ
øàëãàëòûí ¿ð ä¿íãýýð ¿¿ñãýñýí “ßëãàâàðò ¿íèéí ñàí”-ã ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîä òóñ òóñ
õ¿ðã¿¿ëíý.
3.7.5.ýíý çààâðûí 3.7.2-ò çààñàí ä¿í øèíæèëãýýã ¿íäýñëýí íýìýëò ìýäýý, áàðèìò
øààðäëàãàòàé èðãýí, ÀÀÍ-èéí òàëààðõè ìýäýýëëèéã ãàçàð, õîðîîäîä áóöààí õ¿ðã¿¿ëíý.
3.8.Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí äýðãýäýõ á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòûí
àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã äàðààõ áàéäëààð õýðýãæ¿¿ëíý.
3.8.1.á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàòàíä ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõäýý ýíý
çààâàð áîëîí Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2011 îíû 22 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí
“Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õèéõ æóðàì” áîëîí õîëáîãäîõ àðãà÷ëàëûã
áàðèìòàëíà.
3.8.2.ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõýä ýíý çààâðûí 2.1, 2.2-ò çààñàí
áè÷èã áàðèìò áîëîí òóõàéí èðãýí, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿, íÿãòëàí áîäîõ
á¿ðòãýëèéí áè÷èã áàðèìòàä ¿íäýñëýíý.
3.8.3.ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãàà:
3.8.3.1.ãààëèéí ìýä¿¿ëýã áîëîí äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã øàëãàõ;
3.8.3.2.òóõàéí èìïîðòûí áàðàà Ìîíãîë Óëñàä áîäèòîîð õóäàëäàãäñàí
ýñýõèéã òîäîðõîéëîõ;
3.8.3.3.õóäàëäààíä îðîëöîæ áóé õóäàëäàã÷, õóäàëäàí àâàã÷ òàëóóäûã òàíüæ
òîãòîîõ;
3.8.3.4.òóõàéí õóäàëäààíû ¿íäñýí ãýðýýíä íýìýëò õèéñýí áóñàä ãýðýý,
õýëöýë áàéãààã òîãòîîõ;
3.8.3.5.ìýä¿¿ëñýí ä¿í áîëîí òºëáºðèéí íºõöëèéã øàëãàõ.
3.8.4.ýíý çààâðûí 3.3.3 áîëîí 3.3.4-ò çààñíû äàãóó ãààëèéí ìýä¿¿ëýã áîëîí
äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã øàëãàíà.
3.8.5.ãààëèéí ìýä¿¿ëýã áîëîí äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã øàëãàõäàà äàðààõ
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã àíõààðíà.
3.8.5.1.áàðààíû òîî õýìæýý;
3.8.5.2.âàëþòûí íýãæ;
3.8.5.3.õàíø;
3.8.5.4.íýãæ ¿íý, íèéò ¿íý;
3.8.5.5.áàðàà íèéë¿¿ëýõ íºõöºë;
3.8.5.6.òºëáºðèéí íºõöºë;
3.8.5.7.¿íèéí õºíãºëºëò áîëîí áóñàä (êîìèññûí øèìòãýë, îþóíû ºì÷, íîóõàó áîëîí ëèöåíç àøèãëàñíû) òºëáºð;
3.8.5.8.íýìýëò íºõöºë, çàð ñóðòàë÷èëãààíû çàðäàë, õóäàëäààíû
óðàìøóóëàë, èìïîðòîëñíû äàðààõ ¿éë÷èëãýý.
3.8.6.òóõàéí èìïîðòûí áàðàà Ìîíãîë Óëñàä áîäèòîîð õóäàëäàãäñàí ýñýõèéã
òîäîðõîéëîõäîî ýíý çààâðûí 4.2-ò çààñàí òîõèîëäëóóäûã àâ÷ ¿çíý.
3.8.7.õóäàëäàã÷, õóäàëäàí àâàã÷ òàëóóä õîîðîíäîî õàðèëöàí õàìààðàëòàé ýñýõ,
òóõàéí õóäàëäààíä ãóðàâäàã÷ ýòãýýä îðîëöîæ áàéãàà ýñýõèéã òîäîðõîéëîõûí òóëä õóäàëäàã÷,
õóäàëäàí àâàã÷ òàëóóäûã òàíüæ òîãòîîíî.
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3.8.8.õóäàëäàã÷, õóäàëäàí àâàã÷èéí õîîðîíäûí õàðèëöàí õàìààðëûã òîãòîîõîä
èìïîðòëîã÷îîñ äàðààõ ìýäýýëëèéã ãàðãóóëàí àâíà.
3.8.8.1.òóõàéí èìïîðòëîã÷ êîìïàíèòàé õàðèëöàí õàìààðàëòàé ýòãýýä¿¿äèéí
æàãñààëò;
3.8.8.2.ãýðýý áîëîí ¿íèéí íýõýìæëýõ;
3.8.8.3.õóäàëäàã÷ áîëîí èìïîðòëîã÷èéí êîìïàíèéí õîîðîíäûí õàðèëöàí
õàìààðëûí òàëààðõ òàéëáàð;
3.8.8.4.áóñàä øààðäëàãàòàé ìýäýý, ìýäýýëýë
3.8.9.õóäàëäàã÷, õóäàëäàí àâàã÷ òàëóóä õîîðîíäîî õàðèëöàí õàìààðàëòàé
áîëîõ íü òîãòîîãäâîë òóõàéí õàðèëöàí õàìààðàë ¿íýä íºëººëñºí ýñýõèéã “øàëãóóð ¿íý”-òýé
õàðüöóóëàõ çàìààð øàëãàíà.
3.8.10.õýðýâ õóäàëäààíä ãóðàâäàã÷ ýòãýýä îðîëöñîí áîë òóõàéí ýòãýýäèéã
õóäàëäàã÷èéí áîëîí õóäàëäàí àâàâàã÷èéí òºëººëºã÷ àëü íü áîëîõûã òîäîðõîéëîõ
øààðäëàãàòàé.
3.8.11.ýíý çààâðûí 3.8.10-ò çààñíûã òîäîðõîéëîõûí òóëä òóõàéí òºëººëºã÷èéí
õèéæ ã¿éöýòãýñýí àæèë, ¿¿ðãèéí òàëààðõè äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýë áîëîí òºëººëºã÷òýé
áàéãóóëñàí ãýðýý, ýñõ¿ë õóäàëäàí àâàëòûí çàõèàëãà, àêêðåäèòèâ-çýýëèéí õ¿¿, òºëººëºã÷èéí
¿éë àæèëëàãàà, êîìèññûí øèìòãýëòýé õîëáîîòîé çàõèäàë õàðèëöàà çýðýã áóñàä íîòëîõ
áè÷èã áàðèìòûã ãàðãóóëàí àâíà.
3.8.12.õóäàëäààíû ¿íäñýí ãýðýýíä íýìýëò õèéñýí áóñàä ãýðýý, õýëöýë áàéãààã
òîãòîîñíîîð èìïîðòûí áàðààòàé õîëáîîòîé íèéë¿¿ëñýí, õýëöëèéí ¿íýä íýìæ òîîöîõ, ýíý
çààâðûí 4.5-ä çààñàí áàðàà, àæèë ¿éë÷èëãýýã òîäîðõîéëíî.
3.8.13.ìýä¿¿ëñýí ä¿í áîëîí òºëáºðèéí íºõöëèéã øàëãàæ, ãààëèéí ¿íèéã áîäèòîé
òîäîðõîéëñîí ýñýõ, õîëáîãäîõ çàëðóóëãà, òîäîòãîëûã ¿íýí çºâ õèéñýí ýñýõ, òóõàéí èìïîðòûí
áàðààòàé õîëáîîòîéãîîð õóäàëäàã÷ áîëîí ãóðàâäàã÷ ýòãýýäèéí àøèã áîëãîí õèéñýí íýìýëò
òºëáºðèéã òîäîðõîéëíî.
3.8.14.ãýðýý áîëîí à÷èëòûí ìýäýý, òºëáºðèéí áàðèìòóóäûã ¿íäýñëýí òºëáºðèéí
íºõöëèéã òîãòîîíî.
3.8.15.ýíý çààâðûí 3.8.13-ò çààñàí íýìýëò òºëáºð õèéãäñýí òîõèîëäîëä
òºëáºðèéí çîðèóëàëò áîëîí òºëáºðèéí íèéò ä¿íòýé õîëáîãäîõ äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã
èìïîðòëîã÷îîñ ãàðãóóëàí àâíà.
3.8.16.á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòûí ¿ð ä¿íãýýð “ßëãàâàðò ¿íèéí ñàí”-ã òóõàé
á¿ð ¿¿ñãýæ, ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí
íýãæèä õ¿ðã¿¿ëíý.
3.9.Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí á¿õ ¿å øàòàíä èìïîðòûí áàðààíû “¯íèéí ìýäýýëëèéí
ñàí”-ã ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûí çîðèëãîîð ýðñäýë òîîöîõ àðãà õýðýãñýë áîëãîí àøèãëàíà.
Äºðºâ.Õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ
4.1.Õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä äàðààõ äàðààëëûã
áàðèìòàëíà:
4.1.1. õóäàëäàà õèéãäñýí ýñýõèéã òîäîðõîéëîõ;
4.1.2.Õýëöëèéí ¿íýä íýìæ òîîöîõ áîëîí õýëöëèéí ¿íýýñ õàñ÷ òîîöîõ çàðäëóóäûã
òîäîðõîéëîõ;
4.1.3. õîëáîãäîõ çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéæ, ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî.
4.2.Õóäàëäàà õèéãäñýí ýñýõèéã òîäîðõîéëîõîä òóõàéí èìïîðòûí áàðàà Ìîíãîë Óëñàä
ýêñïîðòîîð õóäàëäàãäñàí íºõöºë áàéäëûã àâ÷ ¿çíý. Äàðààõ òîõèîëäîëä õóäàëäàà õèéãäñýíä
òîîöîõã¿é:
4.2.1.¿íý òºëáºðã¿é à÷èëò;
4.2.2.êîíñèãíàöèéí áàðàà – êîíñèãíàöè äàãàëäàõ;
4.2.3.áèåý äààñàí õóóëü ¸ñíû íýãæ áèø ñàëáàðààñ èìïîðòîëñîí áàðàà;
4.2.4.ò¿ðýýñèéí ãýðýýíèé äàãóó èìïîðòîëñîí áàðàà;
4.2.5.çýýëèéí ãýðýýíèé ¿íäñýí äýýð íèéë¿¿ëñýí ýêñïîðòëîã÷èéí ºì÷ëºëä áàéãàà
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áàðàà;

4.2.6.áàðàà ñîëèëöîî áóþó íºõºí òºëáºðèéí áàðàà.
4.3.Äîð äóðäñàí çàðäëóóäûã Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí
10.3.1-д çààñàí çàðäàëä õàìààðóóëæ, õýëöëèéí ¿íýä íýìæ òîîöíî.
4.3.1.áàðààã ¿íýã¿é òýýâýðëýñýí, ýñõ¿ë õóäàëäàí àâàã÷ ººðèéí òýýâðèéí
õýðýãñëýýð òýýâýðëýñýí áîë àäèë òºñòýé òýýâðèéí õýðýãñëèéí òóõàéí ¿åä ìºðäºãäºæ áàéãàà
áàòàëãààò òàðèôààð òîîöñîí çàðäàë;
4.3.2.àâòî òýýâðèéí õýðýãñëýýð áàðààã òýýâýðëýõ ¿åä äýýðõ áàðèìò, ìýäýýëýë
áàéõã¿é òîõèîëäîëä òóõàéí òýýâýðëýëòèéã çîõèîí áàéãóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæèéí
ñàíõ¿¿, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí áàðèìòàä òóëãóóðëàí, ýñõ¿ë òóõàéí òýýâðèéí õýðýãñëèéí
çàðöóóëñàí øàòàõóóíû ¿íý áîëîí æîëîî÷èéí õºëñ, òýýâðèéí õýðýãñëèéí ýëýãäëèéã òîîöñîí
çàðäàë;
4.3.3.áàðààã õýä õýäýí òýýâðèéí õýðýãñëýýð òýýâýðëýí óëñûí õèë õ¿ðãýñýí áîë
ò¿¿íèéã íýã òýýâðèéí õýðýãñëýýñ íºãººä øèëæ¿¿ëýí à÷èõ, çàìä áóóëãàõ, õàäãàëàõ çýðýã ¿éë
àæèëëàãààíû ÿâöàä ãàðàõ á¿õ çàðäàë, õºëñ;
4.3.4.òýýâýðëýëòèéí ÿâöàä áàðààíä áîëîâñðóóëàëò õèéõ òóõàéëáàë, øààðäëàãàòàé
äóëààí á¿õèé îð÷èíä òýýâýðëýõ çýðýã òýýâýðëýëòèéí òóñãàé íºõöºë øààðäñàí áàðàà áîë
ò¿¿íä ãàðàõ çàðäàë, ìºí ¿¿íòýé òºñòýé ÷èéã, àãààðæóóëàëò, õºðãºëòºä ãàðàõ çàðäàë, ò¿¿í÷ëýí
õýðâýý àìüä àìüòàí áîë ò¿¿íèéã õîîëëîõ, ýì÷ëýõ çýðýã òóõàéí áàðààíû á¿ðýí á¿òýí áàéäàë,
÷àíàðûã õàäãàëàõòàé õîëáîãäîí ãàðàõ çàðäàë.
4.4.Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 10.3.2-ò çààñàí õýëöëèéí ¿íýä
íýìæ òîîöîõ êîìèññûí çàðäàëä õóäàëäàí àâàëòûíõààñ áóñàä êîìèññûí çàðäëûã îéëãîíî.
4.4.1.ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 10.3.2-ò çààñàí áàðààòàéãàà
õàìò àíãèëàãäàõ ýðãýëòèéí ñàâ áàãëàà áîîäëûí çàðäàëä äàðààõ ºðòºã áóþó ¿íý, çàðäàë,
õºëñèéã õàìðóóëíà.
4.4.1.1.äîòîð ñàâëàãààíû õàéðöàã, óóò, ñàâ, áîîäîë (ººðººð õýëáýë,
“æèæèãëýí”-ãèéí óóò, õàéðöàã, êàðòîí ñàâ, ïëàñòèê áîîäîë ãýõ ìýò ç¿éëñ)-ûí ºðòºã áóþó ¿íý;
4.4.1.2.ãàäóóð ñàâëàãààíû õàéðöàã, óóò, ñàâ, áîîäîë (“ýêñïîðò”-ûí õýìýýãäýõ
êàðòîí õàéðöàã, ìîäîí áîëîí ôàíåðàí ñàâ, òºìºð òîðõ çýðýã)-ûí ºðòºã áóþó ¿íý;
4.4.1.3.ñàâëàëòûí áóñàä òóñëàõ ìàòåðèàë (êàðòîí äàâõàðãà, õººñºí
øàõìàë, ñ¿ðýë, öààñ, ¿ðòýñ ãýõ ìýò)-ûí çàðäàë;
4.4.1.4.ñàâëàõ àæèëáàð (òóõàéëáàë, õàéðöàã ñàâàíä áàðààã õèéõ, ñàâëàõ,
áèò¿¿ìæëýí íààõ, õàÿã ìàðêëàëò áîëîí áóñàä áè÷èëòèéã áè÷èõ ãýõ ìýò)-ûí õºëñ çýðýã îðíî.
4.4.2.òýýâðèéí áîëîí áóñàä ãýðýý õýëöýëä òóñãàñàí, ýñõ¿ë, áóñàä áàðèìòààð
áàòàëãààæñàí òîõèîëäîëä îëîí äàõèí àøèãëàõ ýðãýëòèéí ñàâ, áàãëàà áîîäîë, ÷èíãýëãèéí
çàðäëûã à÷èëò áîëãîí äàõü áàðààíû òîî õýìæýýíä òîõèðóóëàí õóâààðèëíà.
4.4.3.õýðýâ áàðàà íü èìïîðòëîã÷èéí õóäàëäàí àâñàí êîíòåéíåð, öèñòåðí çýðýãò
ñàâëàãäàí íèéë¿¿ëýãäýõ òîõèîëäîëä áàðàà áîëîí êîíòåéíåð, öèñòåðí íü òóñ òóñäàà
àíãèëàãäàíà. Òóõàéí áàðààíû òºëñºí áóþó òºëáºë çîõèõ áàðààíû ¿íýä øèíãýýã¿é, õóäàëäàí
àâàã÷èéí òºëñºí ñàâ, áàãëàà áîîäëûí á¿õ çàðäëûã íýìæ òîîöíî.
4.5.Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 10.3.3-ò çààñàí áàðàà, àæèë,
¿éë÷èëãýýíèé ºðòãèéí çîõèõ õýñýãò äàðààõ áàðàà, àæèë ¿éë÷èëãýý îðíî.
4.5.1.òóõàéí èìïîðòûí áàðààíä á¿ðýëäýõ¿¿í áîëñîí ìàòåðèàë, á¿ðäýë õýñýã, ýä
àíãè áîëîí òýäãýýðòýé àäèëòãàõ ç¿éëñ;
4.5.2.òóõàéí èìïîðòûí áàðààã ¿éëäâýðëýõýä àøèãëàñàí áàãàæ õýðýãñýë, öóòãóóð
õýâ, òýäãýýðòýé àäèëòãàõ ç¿éëñ;
4.5.3.òóõàéí èìïîðòûí áàðààã ¿éëäâýðëýõýä çàðöóóëñàí ìàòåðèàë;
4.5.4.òóõàéí èìïîðòûí áàðààã óéëäâýðëýõýä øààðäëàãàòàé áºãººä õîëáîãäîõ
èìïîðòëîã÷ îðíû ãàäíà õèéæ ã¿éöýòãýñýí èíæåíåðèéí, áîëîâñðóóëàëòûí, óðëàë ÷èìýãëýëèéí,
äèçàéí áîëîí çàãâàð çîõèîí á¿òýýõ àæèë, åðºíõèé á¿ä¿¿â÷ çóðàãëàë áîëîí òåõíèêèéí çóðàã
òºñºë.
4.6.Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 10.3.4-ò çààñàí çàðäëûã äàðààõ
òîõèîëäîëä õýëöëèéí ¿íýä íýìæ òîîöíî:
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4.6.1.îþóíû ºì÷èéí ýðõèéí òºëáºðèéã õóäàëäààíû íºõöºë áîëãîí õóäàëäàí
àâàã÷ààñ øóóä áîëîí øóóä áóñààð õóäàëäàã÷èä, ýñõ¿ë ãóðàâäàã÷ ýòãýýäýä òºëñºí áàéõ.
4.7.Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 10.4-ò çààñàí çàðäëóóäààñ ãàäíà
òóõàéí èìïîðòûí áàðààã õóäàëäàí àâàõòàé õîëáîîòîéãîîð ò¿¿íèé òºëáºðèéã õîéøëóóëñíû
òºëºº õóäàëäàí àâàã÷ààñ õóäàëäàã÷èä òºëºõ õ¿¿ãèéí òºëáºðèéã äàðààõ òîõèîëäîëä
õýëöëèéí ¿íýýñ õàñ÷ òîîöíî.
4.7.1.õîéøëîãäñîí òºëáºðèéí õ¿¿ íü òóõàéí áàðààíû òºëñºí áóþó òºëáºë çîõèõ
¿íýýñ òóñäàà ÿëãàð÷ õàðàãäàæ áàéõ;
4.7.2.õ¿¿íèé òàëààð õóäàëäàã÷, õóäàëäàí àâàã÷ òàëóóäûí õîîðîíä áàéãóóëñàí
ãýðýý (áè÷ãýýð)-íä çààãäñàí áàéõ;
4.7.3.õóäàëäàí àâàã÷ òóõàéí áàðààíû ìýä¿¿ëñýí ¿íý íü òºëñºí áóþó òºëáºë çîõèõ
áîäèò ¿íý ìºí áºãººä áàðààíû òºëáºðèéí õ¿¿ãèéí õóâü õýìæýý íü òóõàéí îðîíä õýðýãëýãäýæ
áóé õ¿¿ãèéí ò¿âøèíãººñ õýòðýýã¿éã íîòîëñîí áàéõ.
Òàâ.Íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð
ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ
5.1.Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íèéã íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí
¿íèéí àðãààð òîäîðõîéëîõîä ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ õ¿ëýýí çºâøººðñºí, “¯íèéí ìýäýýëëèéí
ñàí” äàõü òóõàéí áàðààòàé íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íýä ¿íäýñëýíý.
5.2.¯íèéã íü òîäîðõîéëæ áóé áàðààòàé íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí
¿íèéã “¯íèéí ìýäýýëëèéí ñàí”-ààñ ñîíãîæ, ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä Ãààëèéí òàðèô,
ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 11, 12 äóãààð ç¿éëä çààñàí íºõöºë, øààðäëàãóóäûã
õàðãàëçàí çîõèõ çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéíý.
5.2.1.õóäàëäààíû ò¿âøèí, òîî õýìæýýòýé õîëáîîòîé çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéõýä
õóäàëäààíû ººð ò¿âøèí (¿éëäâýð, áººíèé, æèæèãëýí ãýõ ìýò), ýñõ¿ë ººð òîî õýìæýýòýé
¿íèéã õàðóóëñàí õóäàëäàã÷èéí õ¿÷èí òºãºëäºð ¿íèéí æàãñààëòûã ¿íäýñëýæ áîëíî.
5.2.2.ýäãýýð çàëðóóëãà, òîäîòãîë íü ¿íäýñëýëòýé, ¿íýí çºâ áîëîõûã õîëáîãäîõ
áè÷èã áàðèìòààð áàòàëãààæóóëíà. Õýðýâ èéì áàòàëãààæóóëàõ áè÷èã áàðèìò áàéõã¿é, ýñõ¿ë
çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéãäýõ áîëîìæã¿é áîë íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí
¿íèéí àðãûã õýðýãëýõã¿é.
Çóðãàà.ßëãàâàðò ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ
6.1.Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íèéã ÿëãàâàðò ¿íèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ ¿åä
¿íèéã íü òîäîðõîéëæ áàéãàà áàðààòàé íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààã äîòîîäîä õóäàëäàí
áîðëóóëñàí òîõèîëäîë áàéõã¿é áîë èìïîðòëîã÷èéí õ¿ñýëòýýð òóõàéí èìïîðòûí áàðààíä
íýìýëò áîëîâñðóóëàëò õèéñíèé äàðàà óã áàðààã õóäàëäàí áîðëóóëñàí íýãæèéí ¿íýä ñóóðèëæ,
íýìýëò áîëîâñðóóëàëòûí íýìýãäñýí ºðòºã áîëîí Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé
õóóëèéí 13.3.1-13.3.3-ò çààñàí çàðäëóóäûã õàñ÷ òîîöíî.
6.2.Íýìýëò áîëîâñðóóëàëòûí ÿâöàä ãàðñàí íýìýãäñýí ºðòãèéã õàñ÷ òîîöîõäîî
òóõàéí àæëûí çàðäàëä õàìààðàëòàé, òîîí ¿ç¿¿ëýëòýýð èëýðõèéëýãäñýí áîäèò ìýäýýëýëä
òóëãóóðëàíà. Òóõàéí òîîöîîã õèéõäýý ¿éëäâýðëýëä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí òîìь¸î, àðãà÷ëàë,
îðö, íîðì õýìæýý çýðýãò ¿íäýñëýíý.
6.3.Ýíý çààâðûí 6.1-д çààñàí àðãûã äàðààõ òîõèîëäîëä õýðýãëýõã¿é:
6.3.1.èìïîðòîîð îðóóëñàí íýã òºðëèéí áîëîí èæèë òºðëèéí áàðàà íü íýìýëò
áîëîâñðóóëàëòûí ÿâöàä ººðèéí øèíæ ÷àíàðàà àëäñàí;
6.3.2. íýìýëò áîëîâñðóóëàëòûí ÿâöàä ººðèéí øèíæ ÷àíàðàà àëäààã¿é áîëîâ÷
áîëîâñðóóëàëòûí äàðààõ ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íä ¿íèéí íºëººëºë áàãà.
Äîëîî. Íèéëáýð ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ
7.1.Íèéëáýð ¿íý íü äàðààõ ¿íý, ºðòºã, çàðäëûí íèéëáýðýýñ á¿ðäýíý.
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7.1.1.òóõàéí èìïîðòûí áàðààã ¿éëäâýðëýõýä çàðöóóëñàí ìàòåðèàë,
¿éëäâýðëýëèéí áîëîí áóñàä áîëîâñðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû çàðäàë áóþó ºðòºã;
7.1.2.èìïîðòûí áàðààíû ¿éëäâýðëýëä çàðöóóëñàí ìàòåðèàë îðîõ áºãººä äàðààõ
ç¿éëèéã õàìðóóëæ îéëãîíî.
7.1.2.1 .ò¿¿õèé ýä, ýä àíãè, á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã, îðö;
7.1.2.2.ò¿¿õèé ýä, ýä àíãè, á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã, îðöûã ¿éëäâýðëýã÷èéí ãàçàðò
õ¿ðãýñýí òýýâðèéí çàðäàë.
7.1.3.¿éëäâýðëýëèéí áîëîí áîëîâñðóóëàëòûí çàðäàë. Ýíý çàðäàëä äàðààõ
çàðäëóóä îðíî.
7.1.3.1.àæèëëàõ õ¿÷нèé á¿õ çàðäàë;
7.1.3.2.¿éëäâýðëýëèéí ¿éë ÿâöûí õîëáîîòîé åðºíõèé çàðäàë;
7.1.3.3.¿éëäâýðëýëèéí ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæèéí çàðäàë;
7.1.3.4.òîíîã òºõººðºìæèéí óäèðäëàãà, òåõíèê ¿éë÷èëãýý, èë¿¿ öàãèéí øóóä
áóñ çàðäëóóä.
7.2.Ýíý çààâðûí 7.1-д çààñàí ºðòºã, çàðäàëòàé õîëáîîòîé ìýäýýëýë õàíãàëòã¿é
òîõèîëäîëä íèéëáýð ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõã¿é.
Íàéì.Óÿëäóóëàí õýðýãëýõ àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ
8.1.Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 15.2.2.1-15.2.2.4-ò çààñàí ¿íèéí
ìýäýýëýë, ýõ ñóðâàëæèéã òóõàéí ãàçàð, õîðîîíû ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí
íýãæ áàòàëãààæóóëæ, ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë
õàðèóöñàí íýãæèä õÿíóóëñíû ¿íäñýí äýýð òóõàéí ¿íèéí ìýäýýëýë, ýõ ñóðâàëæèéã ãààëèéí
¿íèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàíà.
8.2.Ýíý çààâðûí 8.1-ä çààñíû äàãóó õîëáîãäîõ íýãæ, àëáàí òóøààëòíààð ¿íèéí
ìýäýýëýë, ýõ ñóðâàëæèéã áàòàëãààæóóëæ, õÿíóóëààã¿é òîõèîëäîëä ãààëèéí ¿íèéã
òîäîðõîéëîõîä àøèãëàõã¿é.
8.3.Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 15.2.2.5-ä çààñàí ¿íèéí
ñóäàëãààã ãàçàð, õîðîîíû ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ Ìîíãîëûí ¿íäýñíèé
õóäàëäàà, àæ ¿éëäâýðèéí òàíõèì áîëîí áóñàä ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãàòàé õàìòàð÷ õèéíý.
Ñóäàëãààã ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí óíýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí
íýãæèä õ¿ðã¿¿ëíý.
8.4.Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ
ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûã ¿íèéí ñóäàëãàà õèéõ ÷èãëýë, çºâëºìæººð õàíãàíà.
8.5.Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 15.2.2.1-15,2.2.4-ò çààñàí
ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûã ¿íäýñëýí ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ òîõèîëäîëä òóõàéí
ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòàí äýýðõ áàðàà íèéë¿¿ëýõ íºõöºëººñ õàìààð÷ Ìîíãîë Óëñûí õèë
õ¿ðòýëõ ãàäààäàä ãàðñàí õîëáîãäîõ çàðäëûí íýìýõ çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéíý.
8.6.Ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàñàí ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûí íýð, ýñõ¿ë
öàõèì õóóäàñíû õàÿãèéã ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí 40 ä¿ãýýð õ¿ñíýãò áóþó “Õàðüöóóëñàí áàðèìò”-ä
áè÷èæ, ¿íèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàñàí ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûã ìýä¿¿ëýãò õàâñàðãàíà.
Åñ. Ãààëèéí ¿íýëãýýòýé õîëáîîòîé ãîìäîë, ìàðãààíûã õÿíàí øèéäâýðëýõ
9.1.Ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîä áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷èéí ãàðãàñàí ãààëèéí ¿íýëãýýòýé õîëáîãäîõ øèéäâýðò ãàðãàñàí ãîìäîë ìàðãààíûã
àíõàí øàòàíä õÿíàí øèéäâýðëýíý.
9.2.Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãàä ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà, ñàëáàðûí
ýðõëýã÷èéí ãàðãàñàí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ øàòàíä õÿíàí øèéäâýðëýíý.
9.3.Ãààëèéí ãàçàð, õîðîî íü ãààëèéí ¿íýëãýýòýé õîëáîîòîé ãîìäîë, ìàðãààíûã õÿíàí
øèéäâýðëýõäýý äàðààõ äàðààëëûã áàðèìòàëíà:
9.3.1.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ãààëèéí ¿íýëãýýòýé õîëáîãäîõ øèéäâýðò
ãàðãàñàí ãîìäëûã ãàçàð, õîðîîíû äàðãà, ýðõëýã÷ õ¿ëýýí àâ÷, òóõàéí ãîìäîëä ìýðãýæëèéí
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ç¿ãýýñ ¿íýëýëò, ä¿ãíýëò ãàðãóóëàõààð ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæèä
øèëæ¿¿ëíý.
9.3.2.òóõàéí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí
õàðèóöñàí íýãæ/àëáàí òóøààëòàí òóõàéí ãîìäëûã õÿíàí ¿çýæ, äóãíýëò ãàðãàíà.
9.3.3.ãààëèéí ¿íýëãýýíèé ãîìäîëòîé õîëáîîòîé ä¿ãíýëòèéã ãàðãàõäàà
øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë
õàðèóöñàí íýãæòýé çºâëºëäºíº.
9.3.4.ýíý çààâðûí 9.3.2-ò çààñàí ä¿ãíýëòýíä ãààëèéí ¿íèéã íîòëîõ áè÷èã áàðèìò,
áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí øèéäâýð ¿íäýñëýëòýé
ýñýõ, ¿íäýñëýëã¿é áîë ò¿¿íèéã òîäîðõîéëñîí íºõöºë, øàëòãààí, ýðõ ç¿éí ¿íäýñëýë áîëîí
õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã á¿ðýí ã¿éöýä òóñãàíà.
9.3.5.ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãà, ñàëáàðûí ýðõëýã÷ íü 9.3.2-ò çààñàí ä¿ãíýëòèéã
¿íäýñëýæ, ÃÅÃ-ûí äàðãûí 2008 îíû 10 äóãààð ñàðûí 16-íû ºäðèéí 641 ä¿ãýýð òóøààëûí
Õàâñðàëòààð áàòëàãäñàí “Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí øèéäâýðò ãàðãàñàí ãîìäëûã õÿíàí
øèéäâýðëýõ çàãâàð”-ûí äàãóó øèéäâýðèéã ãàðãàíà. Øèéäâýðèéí íýã õóâèéã ìýä¿¿ëýã÷èä
ºãíº.
9.4. Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãàä ãààëèéí ¿íýëãýýíèé ãîìäîë, ìàðãààíûã
äàðààõ áàéäëààð õÿíàí øèéäâýðëýíý.
9.4.1.ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí
íýãæ ãààëèéí ¿íýëãýýòýé õîëáîîòîé äàðààõ ãîìäîë, ìàðãààíûã õ¿ëýýí àâ÷ íÿãòëàí øàëãàñíû
¿íäñýí äýýð ä¿ãíýëò ãàðãàíà.
9.4.1.1.õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà, ýðõëýã÷èéí ãàðãàñàí
øèéäâýðò ãàðãàñàí ãîìäîë, ìàðãààí;
9.4.1.2.á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòààð òàâèãäñàí àêòòàé õîëáîîòîé
ãîìäîë, ìàðãààí.
9.4.2.ýíý çààâðûí 9.4.1-ò çààñàí ä¿ãíýëòèéã ãàðãàõäàà øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä
ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí áóñàä íýãæ, õýëòñ¿¿äòýé õàìòàð÷ àæèëëàíà.
9.4.3.ä¿ãíýëòèéã ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæèéí äàðãàä
òàíèëöóóëæ, øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä òóõàéí àñóóäëûã ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí
Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí õóðàëäààíààð õýëýëö¿¿ëæ øèéäâýðë¿¿ëíý.
9.4.4.ãààëèéí ¿íýëãýýòýé õîëáîîòîé ãîìäîë, ìàðãààíûã õÿíàñàí òóõàé ýöñèéí
øèéäâýðèéã ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæèéí äàðãà áàòàëãààæóóëíà.
9.4.5.øèéäâýðèéí íýã õóâèéã õîëáîãäîõ ãààëèéí ãàçàð, õîðîî, íýã õóâèéã
ìýä¿¿ëýã÷èä òóñ òóñ õ¿ðã¿¿ëíý.
Àðàâ.Áóñàä
10.1.Ýíý çààâàðò òóñãàãäààã¿é èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íèéã øàëãàõ,
òîäîðõîéëîõòîé õîëáîîòîé áóñàä àñóóäëûã øèéäâýðëýõäýý ÄÕÁ, ÄÃÁ-ààñ ãàðãàñàí øèéäâýð,
çààâàð, çºâëºìæ, Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí òóõàé õóóëü áîëîí Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí
òàòâàðûí òóõàé õóóëèéã ìºðäëºã áîëãîíî.
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ÍÝÐ ÒÎÌЬ¨ÎÍÛ ÒÀÉËÁÀÐ
1.1.Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ, ãààëèéí ¿íèéã øàëãàõ çààâàðò
õýðýãëýñýí äàðààõ íýð òîìь¸îã äîð äóðäñàí óòãààð îéëãîíî:
1.1.1.Ãààëèéí ¿íýëãýýíèé çîðèëãîîð “Õóäàëäàà” ãýäýã íü òîõèðîëöñîí ¿íýýð
áàðààíû ºì÷ëºõ ýðõ íýã ýòãýýäýýñ íºãºº ýòãýýäýä øèëæèõ ¿éë àæèëëàãàà áºãººä ýíý íü
õóäàëäàã÷, áàðààã õóäàëäàí àâàõûã õ¿ëýýí çºâøººðñºí õóäàëäàí àâàã÷ õî¸ðûí õîîðîíäûí
ãàäààä õóäàëäààíû ãýðýý áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ áóñàä áè÷èã áàðèìòààð áàòàëãààæèíà.
1.1.2””Òºëñºí áóþó òºëáºë çîõèõ áîäèò ¿íý” ãýäýãò òóõàéí èìïîðòûí áàðààíä
çîðèóëæ õóäàëäàí àâàã÷ààñ õóäàëäàã÷èä îðëîãî áîëãîí øóóä áîëîí øóóä áóñ áàéäëààð
òºëñºí, ýñõ¿ë òºëºõ ¸ñòîé íèéò òºëáºðèéã îéëãîíî. Òºëáºð íü ìºíãºí øèëæ¿¿ëãèéí
õýëáýðòýé, àêêðåäèòèâ, èíêàñ, ýñõ¿ë áàíêíû òºëáºðèéí áóñàä õýðýãñëýýð õèéãäñýí áàéæ
áîëíî.
1.1.3.”Õóäàëäàí àâàëòûí. êîìèññûí øèìòãýë” ãýæ үíýëæ áóé áàðààã õóäàëäàí
àâàõ ¿éë àæèëëàãààíä èìïîðòëîã÷èéã ãàäààäàä òºëººëºí àæèëëàñíû òºëºº òóõàéí
èìïîðòëîã÷îîñ ººðèéí òºëººëºã÷èä òºëñºí òºëáºðèéã õýëíý,
1.1.4.”Øàëãóóð ¿íý” ãýäýãò ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ ºìíº íü õ¿ëýýí çºâøººðñºí,
¿íèéã íü òîäîðõîéëæ áóé áàðààíû ¿íýòýé èæèë ýñõ¿ë îéðîëöîî õóãàöààíä, èæèë õóäàëäààíû
ò¿âøèíä õèéãäñýí ¿íýòýé òóí îéðîëöîî áàéãààã íîòëîí õàðóóëàõ äàðààõ ¿íèéã îéëãîíî:
1.1.4.1.õàðèëöàí õàìààðàëã¿é ýòãýýä¿¿äèéí õîîðîíä õèéãäñýí íýã áîëîí
èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íýä çîõèõ òîäîòãîë çàëðóóëãà õèéñýí ãààëèéí ¿íý;
1.1.4.2.ÿëãàâàðò ¿íèéí àðãààð òîäîðõîéëñîí íýã áîëîí èæèë òºðëèéí
áàðààíû ãààëèéí ¿íý;
1.1.4.3.íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààíû íèéëáýð ¿íèéí àðãààð
òîäîðõîéëñîí ãààëèéí ¿íý.
1.1.5.ßëãàâàðò ¿íèéí àðãûí çîðèëãîîð õýðýãëýõ “Åðºíõèé çàðäàë” ãýäýãò áàðààíû
øóóä áîëîí øóóä áóñ ìàðêåòèíãèéí çàðäëóóä îðíî.
1.1.6.Íèéëáýð ¿íèéí àðãûí çîðèëãîîð õýðýãëýõ “Åðºíõèé çàðäàë” ãýäýãò
áàðààã ýêñïîðòîä çîðèóëæ ¿éëäâýðëýõ, õóäàëäàõòàé õîëáîãäñîí òóõàéí èìïîðòûí áàðààã
¿éëäâýðëýõýä àøèãëàñàí ìàòåðèàëûí áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí, ýñõ¿ë, áîëîâñðóóëàëòûí
çàðäàë, ºðòºãò îðîîã¿é øóóä áóþó øóóä áóñ çàðäëóóä õàìààðíà.
2.2.Äýýð äóðьäñàí íýð òîìь¸îòîé õîëáîãäîõ äýëãýðýíã¿é îéëãîëò, áóñàä íýð òîìь¸îã
ÄÃÁ-ûí ãààëèéí ¿íýëãýýíèé òåõíèêèéí õîðîîíîîñ ãàðãàñàí çààâàð, çºâëºìæ áîëîí áóñàä
áè÷èã áàðèìòàä çààñíû äàãóó îéëãîíî.
Ñõåì 1. Ãààëèéí ¿íýëãýýíèé õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ á¿òöèéí ñõåì
-Á¿ðä¿¿ëýëòèéí ºìíºõ ¿å øàò
ÃÃÕ-¯íýëãýýíèé íýãæ – Çààâàð 3.2.2.
ÃÓÒÁ-¯íýëãýýíèé íýãæ– Çààâàð 3.2.4.
-Á¿ðä¿¿ëýëòèéí ¿å øàò
ÃÃÕ-ÁÁÁ ÃÓÁ – Çààâàð 3.3.2.
ÃÃÕ-ÕØ ÃÓÁ – Çààâàð 3.2.7.
ÃÃÕ-¯íýëãýýíèé íýãæ – Çààâàð 3.4.
ÃÓÒÁ-¯íýëãýýíèé íýãæ – Çààâàð 3.5.
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-Á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ ¿å øàò
ÃÓÒÁ-ÁÄØÃ – Çààâàð 3.8.
ÃÓÒÁ-¯íýëãýýíèé íýãæ – Çààâàð 3.7.
ÃÃÕ-¯íýëãýýíèé íýãæ – Çààâàð 3.4.4.
Òàéëáàð:
ÃÃÕ-Ãààëèéí ãàçàð, õîðîî
ÃÓÒÁ-Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãà
ÁÁÁ ÃÓÁ-Áè÷èã áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëò õàðèóöñàí ÃÓÁ
ÕØ ÃÓÁ-Õÿíàëò øàëãàëò õàðèóöñàí ÃÓÁ
Øóóä îðîëöîõ
Øóóä áóñ îðîëöîõ
¯éë àæèëëàãàà
Õÿíàëòûí ¿å øàò
Õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ ñóáúåêò¿¿ä
Õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãàà
Ñõåì 2. Ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ àðãóóäûã õýðýãëýõ äýñ äàðààëàë
-Õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (I àðãà)
Çààâðûí 4-ð ç¿éë
-Íýã òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (II àðãà)
Çààâðûí 5-ð ç¿éë
-Èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (III àðãà)
Çààâðûí 5-ð ç¿éë
-ßëãàâàðò ¿íèéí àðãà (IV àðãà)
Çààâðûí 6-ð ç¿éë
-Íèéëáýð ¿íèéí àðãà (V àðãà)
Çààâðûí 7-ð ç¿éë
-ªìíºõ àðãóóäààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä
-Óÿëäóóëàí õýðýãëýõ ¿íèéí àðãà (VI àðãà)
Çààâðûí 8-ð ç¿éë
Ñõåì 3. Õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ
-Òóõàé èìïîðòûí áàðàà Ìîíãîë Óëñàä ýêñïîðòîîð õóäàëäàãäñàí ýñýõ
-Ìýä¿¿ëýã÷ ººðèéí òîäîðõîéëñîí ãààëèéí ¿íèéã íîòëîõ õàíãàëòòàé áè÷èã áàðèìòûã ãàðãàæ
ºãñºí ýñýõ
-Ìýä¿¿ëýã÷èéí ãàðãàæ ºãñºí áè÷èã áàðèìòóóä íü ãààëèéí ¿íèéã õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð
òîäîðõîéëîõ íºõöºë øààðäëàãûã õàíãàæ áàéãàà ýñýõ
-Ìýä¿¿ëýã÷ Ãààëèéí òàðèô, ãààëèéí òàòâàðûí òóõàé õóóëèéí 10.3, 10.4 áîëîí ýíý çààâðûí
4-ð ç¿éëä çààñàí çàëðóóëãà, òîäîòãîëûã õèéñýí ýñýõ, òýäãýýð íü õýëöëèéí ¿íýýñ òóñäàà
ÿëãàð÷ õàðàãäàæ áàéãàà áîë õîëáîãäîõ áè÷èã áàðèìòààð áàòàëãààæñàí ýñýõ
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-Õýëöëèéí ¿íèéí àðãûã õýðýãëýõ íºõöºë øààðäëàãûã õàíãàæ áàéãàà ýñýõ
-Õýëöëèéí ¿íèéí (I àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî.
Íýã òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (II àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî.
Ñõåì 4. Õóäàëäàã÷, õóäàëäàí àâàã÷èéí õîîðîíäîõ õàðèëöàí õàìààðëûí íºëººëëèéã
òîäîðõîéëîõ ¿éë àæèëëàãààíû äýñ äàðààëàë
Õýëöëèéí áîäèò ¿íý
Õýëöëèéí ¿íèéã øàëãàõ
Áè÷èã áàðèìòóóä õàðèëöàí õàìààðàëòàé ãýæ òîãòîîãäñîí
Õýëöëèéí ¿íýä íºëººëºë áàéñàí ýñýõ
Òèéì
I àðãûã õýðýãëýõã¿é
¯ã¿é
I àðãûã õýðýãëýíý
Ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ýðãýëçýý áèé áîëãîñîí
Ýðãýëçýý øóóä àðèëñàí
I àðãûã õýðýãëýíý
Ýðãýëçýý ¿ëäñýí
Íýìýëò ìýäýýëýë øààðäàæ àâàõ çàìààð àðèëñàí
Ýðãýëçýý àðèëñàí
I àðãûã õýðýãëýíý
Ýðãýëçýý àðèëààã¿é
CAIS-ä ÁÄØ îðóóëàõ ñàíàë
Õàðèëöàí õàìààðàëã¿é ýòãýýä¿¿äèéí õîîðîíä õèéãäñýí õóäàëäààíû õýëöëèéí ¿íý
Îéðîëöîî áàéõ
I àðãûã õýðýãëýíý
Îéðîëöîî áèø áàéõ
I àðãûã õýðýãëýõã¿é
Ýðãýëçýý ¿ëäñýí
I àðãûã õýðýãëýõã¿é
Ñõåì 5. Íýã òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ ¿éë
àæèëëàãààíû äýñ äàðààëàë
ªìíº íü ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ õ¿ëýýí çºâøººðñºí, õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð òîäîðõîéëîãäñîí,
¿íèéã íü òîäîðõîéëæ áóé áàðààòàé íýã òºðëèéí áàðààíû ìýäýýëýë áàéãàà ýñýõ
Íýã òºðëèéí áàðàà íü ¿íýëýãäýæ áóé áàðààòàé îéðîëöîî õóãàöàà (ÃÒÃÒÒÕ-èéí 3.1.7-ä çààñàí
õóãàöàà)-íä èìïîðòëîãäñîí ýñýõ
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Íýã òºðëèéí áàðààíû ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñ ¿íýëýãäýæ áóé áàðààíû ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñòàé èæèë
ýñýõ
Íýã òºðëèéí áàðààíû ¿éëäâýðëýã÷ íü ¿íèéã íü òîäîðõîéëæ áóé áàðààíû ¿éëäâýðëýã÷òýé
èæèë ýñýõ
Íýã òºðëèéí áàðààíû õóäàëäààíû ò¿âøèí, òîî õýìæýý íü ¿íèéã òîäîðõîéëæ áóé áàðààíû
õóäàëäààíû ò¿âøèí, òîî õýìæýýòýé èæèë ýñýõ
Òèéì
--Íýã òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (II àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî.
Íýã òºðëèéí áàðààíû õýä õýäýí õýëöëèéí ¿íèéã ¿íäýñëýí ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëæ
áîëîõîîð áîë õàìãèéí ÁÀÃÀ ¯ÍÝ-èéã ñîíãîæ õýðýãëýíý.
¯ã¿é
1. Õóäàëäààíû ò¿âøèí èæèë áîëîâ÷ òîî õýìæýý ººð
Òîî õýìæýýíèé çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéõ áîëîìæòîé ýñýõ
Òèéì
--Íýã òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (II àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî.
¯ã¿é
III àðãà ðóó øèëæèíý
2.Õóäàëäààíû ò¿âøèí ººð áîëîâ÷ òîî õýìæýý èæèë
Õóäàëäààíû ò¿âøíèé çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéõ áîëîìæòîé ýñýõ
¯ã¿é
III àðãà ðóó øèëæèíý
Òèéì
Çàëðóóëãà, òîäîòãîë íü ¿íäýñëýëòýé, ¿íýí çºâ áîëîõûã áè÷èã áàðèìòààð áàòàëãààæñàí ýñýõ
Òèéì
--Íýã òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (II àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî.
¯ã¿é
III àðãà ðóó øèëæèíý
3.Õóäàëäààíû ò¿âøèí, òîî õýìæýý ººð
Õóäàëäààíû ò¿âøèí, òîî õýìæýýíèé çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéõ áîëîìæòîé ýñýõ
¯ã¿é
III àðãà ðóó øèëæèíý
Òèéì
Çàëðóóëãà, òîäîòãîë íü ¿íäýñëýëòýé, ¿íýí çºâ áîëîõûã áè÷èã áàðèìòààð áàòàëãààæñàí ýñýõ
Ñõåì 6. Èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ
¿éë àæèëëàãààíû äýñ äàðààëàë
ªìíº íü ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ õ¿ëýýí çºâøººðñºí, õýëöëèéí ¿íèéí àðãààð òîäîðõîéëîãäñîí,
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¿íèéã íü òîäîðõîéëæ áóé áàðààòàé Èæèë òºðëèéí áàðààíû ìýäýýëýë áàéãàà ýñýõ
Èæèë òºðëèéí áàðàà íü ¿íýëýãäýæ áóé áàðààòàé îéðîëöîî õóãàöàà (ÃÒÃÒÒÕ-èéí 3.1.7-ä
çààñàí õóãàöàà)-íä èìïîðòëîãäñîí ýñýõ
Èæèë òºðëèéí áàðààíû ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñ ¿íýëýãäýæ áóé áàðààíû ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñòàé
èæèë ýñýõ
Èæèë òºðëèéí áàðààíû ¿éëäâýðëýã÷ íü ¿íèéã íü òîäîðõîéëæ áóé áàðààíû ¿éëäâýðëýã÷òýé
èæèë ýñýõ
Èæèë òºðëèéí áàðààíû õóäàëäààíû ò¿âøèí, òîî õýìæýý íü ¿íèéã òîäîðõîéëæ áóé áàðààíû
õóäàëäààíû ò¿âøèí, òîî õýìæýýòýé èæèë ýñýõ
Òèéì
--Èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (III àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî.
Èæèë òºðëèéí áàðààíû õýä õýäýí õýëöëèéí ¿íèéã ¿íäýñëýí ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëæ
áîëîõîîð áîë õàìãèéí ÁÀÃÀ ¯ÍÝ-èéã ñîíãîæ õýðýãëýíý.
¯ã¿é
1. Õóäàëäààíû ò¿âøèí èæèë áîëîâ÷ òîî õýìæýý ººð
Òîî õýìæýýíèé çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéõ áîëîìæòîé ýñýõ
Òèéì
--Èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (III àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî.
¯ã¿é
IV áîëîí V àðãà ðóó øèëæèíý
2.Õóäàëäààíû ò¿âøèí ººð áîëîâ÷ òîî õýìæýý èæèë
Õóäàëäààíû ò¿âøíèé çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéõ áîëîìæòîé ýñýõ
¯ã¿é
IV áîëîí V àðãà ðóó øèëæèíý
Òèéì
Çàëðóóëãà, òîäîòãîë íü ¿íäýñëýëòýé, ¿íýí çºâ áîëîõûã áè÷èã áàðèìòààð áàòàëãààæñàí ýñýõ
Òèéì
--Èæèë òºðëèéí áàðààíû õýëöëèéí ¿íèéí àðãà (III àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî.
¯ã¿é
IV áîëîí V àðãà ðóó øèëæèíý
3.Õóäàëäààíû ò¿âøèí, òîî õýìæýý ººð
Õóäàëäààíû ò¿âøèí, òîî õýìæýýíèé çàëðóóëãà, òîäîòãîë õèéõ áîëîìæòîé ýñýõ
¯ã¿é
IV áîëîí V àðãà ðóó øèëæèíý
Òèéì
Çàëðóóëãà, òîäîòãîë íü ¿íäýñëýëòýé, ¿íýí çºâ áîëîõûã áè÷èã áàðèìòààð áàòàëãààæñàí ýñýõ
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Ñõåì 7. ßëãàâàðò ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ ¿éë àæèëëàãààíû äýñ
äàðààëàë
Òóõàéí èìïîðòûí áàðààã, ýñõ¿ë ò¿¿íòýé íýã áóþó èæèë òºðëèéí áàðààã ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò
îðóóëæ, ººð÷ëºëò îðóóëàõã¿éãýýð äîòîîäûí çàõ çýýäï áîðëóóëñàí òîõèîëäîë áàéãàà ýñýõ
¯ã¿é
Ìýä¿¿ëýã÷èéí õ¿ñýëòýýð áîëîâñðóóëàëò õèéñýí íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààíû ¿íèéã
àøèãëàõ áîëîìæòîé ýñýõ
¯ã¿é: ßëãàâàðò ¿íèéí àðãà (IV àðãà)-ûã õýðýãëýõýýñ ºìíº Íèéëáýð ¿íèéí àðãà (V àðãà)-ûã
õýðýãëýñýí ýñýõ
Òèéì
Óÿëäóóëàí õýðýãëýõ ¿íèéí àðãà (VI àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî
¯ã¿é
Íèéëáýð ¿íèéí àðãà (V àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî
Òèéì
¯íèéã íü òîäîðõîéëæ áóé áàðààòàé íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààã èìïîðòîëñíîîñ õîéø 90
õîíîãèéí äîòîð õóäàëäàí áîðëóóëñàí ýñýõ
Òèéì
¯íèéã íü òîäîðõîéëæ áóé áàðààòàé íýã áîëîí èæèë òºðëèéí áàðààã õàðèëöàí õàìààðàëã¿é
ýòãýýäýä õóäàëäàí áîðëóóëñàí ýñýõ
¯ã¿é
Õàðèëöàí õàìààðàë ¿íýä íºëººëñºí ýñýõ
¯ã¿é
Õàìãèéí èõ òîî õýìæýýãýýð áîðëóóëñàí íýãæèéí ¿íý íü õýä âý?
Òèéì
ÃÒÃÒÒÕ-èéí 13.3.1.-13.3.3-ò çààñàí çàðäëóóäûã ¿íäýñëýæ õîëáîãäîõ çàëðóóëãà, òîäðóóëãà
õèéñýí ýñýõ
Òèéì
ßëãàâàðò ¿íèéí àðãà (IV àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî
Ñõåì 8. Íèéëáýð ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ ¿éë àæèëëàãààíû äýñ
äàðààëàë
¯íèéã òîäîðõîéëæ áóé áàðààíû ¿éëäâýðëýëòýé õîëáîîòîé ¿éëäâýðëýã÷ýýñ íèéë¿¿ëñýí
ìàòåðèàëûí ¿íý, ¿éëäâýðëýëèéí íýìýãäýë áîëîí ¿éë àæèëëàãààíû çàðäàë, öýâýð àøãèéí
òîîöîî áàéãàà ýñýõ
Òèéì
Åðºíõèé çàðäëûã òîäîðõîéëîõ áîëîìæòîé ýñýõ
Òèéì
Òóõàé áàðààã Ìîíãîë Óëñàä íèéë¿¿ëñíèé ¿ð ä¿íä ýêñïîðòëîã÷èéí îëîõ àøãèéí õýìæýýã
òîäîðõîéëîõ áîëîìæòîé ýñýõ
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Òèéì
ÃÒÃÒÒÕ-èéí 14.2-ò çààñàí çàðäëóóäûã íýìæ òîîöñîí ýñýõ
Òèéì
Íèéëáýð ¿íèéí àðãà (V àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî
¯ã¿é: Íèéëáýð ¿íèéí àðãà (V àðãà)-ûã õýðýãëýõýýñ ºìíº ßëãàâàðò ¿íèéí àðãà (IV àðãà)-ûã
õýðýãëýñýí ýñýõ
Òèéì
Íèéëáýð ¿íèéí àðãà (V àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî
¯ã¿é
Óÿëäóóëàí õýðýãëýõ ¿íèéí àðãà (VI àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî
Ñõåì 9. Óÿëäóóëàí õýðýãëýõ ¿íèéí àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ ¿éë àæèëëàãààíû
äýñ äàðààëàë
Ãààëèéí ¿íýëãýýíèé ºìíºõ àðãóóäûí øààðäëàãà, íºõöëèéã çººëð¿¿ëýõ áàéäëààð ¿íèéã íü
òîäîðõîéëæ áóé áàðààíû ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ áîëîìæòîé ýñýõ
Òèéì
ÃÒÃÒÒÕ-èéí 15.2.1-ä çààñíû äàãóó ºìíºõ àðãóóäûí øààðäëàãà, íºõöëèéã çººëð¿¿ëæ
õýðýãëýíý
¯ã¿é
ÃÒÃÒÒÕ-èéí 15.2.2-ò çààñàí ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûã àøèãëàõ áîëîìæòîé ýñýõ
Õºíäëºíãèéí ýêñïåðòèçèéã îðîëöóóëàõ çàìààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî
Òèéì
ÃÒÃÒÒÕ-èéí 10.3 áîëîí 10.4-ò çààñàí çàðäëóóäûã òîîöîæ õîëáîãäîõ çàëðóóëãà, òîäîòãîë
õèéñýí ýñýõ
Óÿëäóóëàí õýðýãëýõ ¿íèéí àðãà (VI àðãà)-ààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëíî
Ñõåì 10. Ãààëèéí ¿íýëãýýíèé ãîìäîë, ìàðãààíûã õÿíàí øèéäâýðëýõ ¿éë àæèëëàãàà
I ¿å øàò
Ìýä¿¿ëýã÷ ãîìäîë ãàðãàíà
ÃÒÕ-èéí 17.1.1
Ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãà – Ä¿ãíýëòèéã ¿íäýñëýí øèéäâýð ãàðãàíà, Çààâàð 9.3.5. , òèéìøèéäâýðèéã äàãàæ ìºðäºíº, ¯ã¿é- II ¿å øàò ðóó øèëæèõ
Ãîìäëûã õÿíàæ ä¿ãíýëò ãàðãóóëàõ, Çààâðûí 9.3.1.
Ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ, Çààâðûí 9.3.2.
Ä¿ãíýëò ãàðãàíà
II ¿å øàò
Ìýä¿¿ëýã÷ ãîìäîë ãàðãàíà
ÃÒÕ-èéí 17.1.2
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Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãà-Ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæèéí äàðãà,
Ä¿ãíýëòèéã ¿íäýñëýí øèéäâýð ãàîãàíà, Çààâàð 9.4.4. Òèéì Øèéäâýðèéã äàãàæ ìºðäºíº,
¯ã¿é- III ¿å øàò ðóó øèëæèõ
Ãààëèéí ¿íýëãýýíèé àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ – Çààâàð 9.4.1
Ä¿ãíýëò ãàðãàíà
III ¿å øàò
Ìýä¿¿ëýã÷ ãîìäîë ãàðãàíà
ÃÒÕ-èéí 17.1.3
Ø¿¿õýä

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2014 оны 07 дугаар
сарын 07-ны өдөр

А/124

Улаанбаатар хот

Çààâàðò íýìýëò îðóóëàõ òóõàé
Монгол улсын Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 8-15 дахь заалтуудыг
үндэслэн ТУШААХ нь:
1.ÃÅÃ-ûí äàðãûí 2012 îíû А/30 дугаар тушаалаар батлагдсан “Импортын барааны
гаалийн үнийг шалгах, гаалийн үнийг тодорхойлох заавар”-т оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг
хавсралтаар баталсугай.
2.Ýíýõ¿¿ òóøààëûã ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ¿éë àæèëëàãààнä õýðýãæү¿ëæ àæèëëàõûã
ãààëиéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãà нàðò äààлãàñóãàé.
3.Òóøààëûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Ãààëèéí òаòâàð, òàðèôûí ãàçàð
/ß.Ýðäýíý÷èìýã/-ò ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
ДАРГА

О.ГАНБАТ
---оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2014 оны А/124 дугаар тушаалын хавсралт

“Импортын барааны гаалийн үнийг шалгах, гаалийн үнийг тодорхойлох
заавар”-т оруулах нэмэлт
Íàéì. “Óÿëäóóëàí õýðýãëýõ àðãààð ãààëèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ”-ä äàðààõ áàéäëààð
íýìýëò îðóóëàõ:
8.1.ÃÒГТÒ хуулийн 15.2.2-ä çààñàí ¿íèéí ìýäýýëëèéã òóõàéí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû
¿íýëãýý, àíãèëàë õàðèóöñàí íýãæ, ýñõ¿ë ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ äîð äóðäñàí áàéäëààð
áîëîâñðóóëæ ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû óäèðäëàãààð õÿíóóëæ áàòàëãààæóóëñíû ¿íäñýí äýýð
ãààëèéí ¿íý òîäîðõîéëîõîä àøèãëàíà:
8.1.1. ÃÒГТÒ õóóëèéí 15.2.2.1-15.2.2.4-ä çààñàí ¿íèéí ìýäýýëýë ñóäàëãààã ãààëèéí
ãàçàð,õîðîîä òóõàé á¿ð õàðèóöàí õèéõ áºãººä ìýäýýëëèéã өºðñäèéí ñ¿ëæýýíä áàéðøóóëíà;
8.1.2.ÃÒГТÒ õóóëèéí 15.2.2.4 äýõ çààëòûí äàãóó ãàðãàõ èíòåðíýòýýð íèéòýä
çîðèóëàí òàðààñàí òýýâðèéí õýðýãñëèéí ýêñïîðòûí ¿íèéí ìýäýýëëèéí ñóäàëãààã çºâõåí
Óëààíáààòàð õîò äàõü Ãààëèéí ãàçàð õàðèóöàõ áºãººä äàðààõ ¿éë àæèëëàãààã õèéæ
ã¿éöýòãýíý:
8.1.2.1.Óëààíáààòàð õîò äàõü Ãààëèéí ãàçðûí òýýâðèéí õýðýãñëèéí
á¿ðä¿¿ëýëòèéí àñóóäàë õàðèóöñàí àëáà áîëîí ¿íýëãýý, àíãèëàë õàðèóöñàí íýãæ õàìòðàí
òóõàéí ñóäàëãààã õàðèóöàí õèéæ ãàçðûí óäèðäëàãààð õÿíóóëæ áàòàëãààæóóëíà;
8.1.2.2.Òóõàéí ¿íèéí ñóäàëãààã óëèðàë á¿ðýýð øèíý÷ëýëò õèéæ íèéò
ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîä çîðèóëñàí ñ¿ëæýýíä èë òîä íýýëòòýé áàéðøóóëíà;
8.1.2.3.Èíòåðíýòýýð íèéòýä çîðèóëàí òàðààñàí òýýâðèéí õýðýãñëèéí
ýêñïîðòûí ¿íèéí ñóäàëãààíä òóõàéí ýêñïîðòûí óëñ äàõü õóäàëäàí áîðëóóëàõ ¿íèéí
äóíäàæèéã õàìðóóëíà;
8.1.2.4.Ñóäàëãààã íèéò ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí áè÷èã áàðèìòûí ÃÓÁ, ÃÓÀÁ
íàð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ÿâöàä ãààëèéí ¿íý òîäîðõîéëîõ ¿åä àøèãëàíà;
8.1.2.5.Òýýâðèéí õýðýãñëèéí ¿íèéí ñóäàëãààã ãààëèéí ¿íý òîäîðõîéëîõîä
àøèãëàñàí áîë ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí 40-ð õ¿ñíýãòýä òóõàéí ñóäàëãààíû êîä, áàðààíû äýñ
äóãààð àâòîìàòààð øóóä ñîíãîãäîí áºãëºãääåã áàéíà. /æ.íü: Àâòî¯Ñ-20140501-íû ä/ä-3 ãýõ
ìýò/;
8.1.2.6.Òýýâðèéí õýðýãñëèéí ¿íèéí ñóäàëãààã ãààëèéí ¿íý òîäîðõîéëîõîä
àøèãëàñàí áîë ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí 41-ð õ¿ñíýãòýä òóõàéí ñóäàëãààíû áàðààíû äýñ äóãààðò
òîõèðîõ ¿íèéã àâòîìàòààð øóóä ñîíãîãäîí áºãëºãäөíº;
8.1.2.7.Òýýâðèéí õýðýãñëèéí ¿íèéí ñóäàëãààã ãààëèéí ¿þ òîäîðõîéëîõîä
àøèãëàñàí áîë ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí 42-ð õ¿ñíýãòèéí “Çàëðóóëãà”-ûí íýìýãäýõ õýñýãò
Ìîíãîë Óëñûí õèëèéí ãàäíà ãàðñàí çàðäàë áîëîõ ГÒГÒÒ õóóëèéí 10.3.1-10.3.5-д õàìààðàõ
çàðäëóóäûã íýãòãýæ áè÷íý;
8.1.2.8.Òóõàéí óëèðëûí ¿íèéí ñóäàëãàà õèéãäýæ áàòàëãààæèí “Çºâøººðñºí”
òºëºâò øèëæñýí òîõèîëäîëä ºìíºõ ñóäàëãàà àøèãëàãäàõ áîëîìæã¿é áîëíî.
8.1.2.8.Ñóäàëãààã 2 æèë ºíãºðñºí áîë õýðýãëýõ áîëîí õàðàõ øààðäëàãàã¿é
áîëîõ áåãººä ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ñ¿ëæýýíèé àðõèâò 5 æèë õ¿ðòýë õóãàöààíä õàäãàëíà;
8.1.2.9.Ñóäàëãààã CAIS ïðîãðàìûí “¯íèéí ñóäàëãàà” ãýñýí õàâòàñ äîòîð
“Èíòåðíýòèéí ¿íèéí ñóäàëãàà” ãýñýí äýä õàâòàñò òóñãàéëñàí êîäîîð àâòîìàòààð õàäãàëíà.
8.1.3.ГТГТТ õóóëèéí 15.2.2.1-15.2.2.4 äýõ çààëòóóäàä çààñàí ¿íèéí ìýäýýëýëä
Ìîíãîë Óëñûí õèëèéí ãàäíà ¿¿ññýí òóõàéí õóóëèéí 10.3.1-10.3.5-ä õàìààðàõ çàðäëóóä
îðîîã¿é áàéíà.
8.1.4.ÃÒÃÒÒ õóóëèéí 15.2.2.5 äàõü çààëòûí äàãóó õèë çàëãàà óëñ îðíîîñ Ìîíãîë
Óëñàä ýêñïîðòîîð ãàðãàæ áàéãàà áàðààíû óíèéí ñóäàëãààã çºâõºí õèëèéí ãààëèéí ãàçàð,
õîðîî õàðèóöàõ áºãººä äàðààõ ¿éë àæèëëàãààã õèéæ ã¿éöýòãýíý:
8.1.4.1.Òóõàéí õèëèéí ¿íèéí ñóäàëãààã óëèðàë á¿ðýýð øèíý÷ëýí çºâõºí
ººðèéí ñ¿ëæýýíä áàéðøóóëíà;
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8.1.4.2.Õèëèéí ¿íèéí ñóäàëãààíä òóõàéí ýêñïîðòûí óëñ îðîí äàõü õóäàëäàí
áîðëóóëàõ ¿íý äýýð Ìîíãîë Óëñûí õèëèéí ãàäíà ãàðñàí çàðäàë áîëîõ ÃÒГТТ õóóëèéí 10.3.110.3.5-д õàìààðàõ çàðäëóóäûã íýìæ õàìðóóëíà;
8.1.4.3.Õèëèéí ¿íèéí ñóäàëãààã ãààëèéí ¿íý òîäîðõîéëîõîä àøèãëàñàí áîë
ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí 42-ð õ¿ñнэгтийн “Çàëðóóëãà” õýñýã áºãëºãäåõã¿é;
8.1.4.4.Ýíý çààâðûí 8.1.2.2-îîñ 8.1.2.6-ä çààñàí ¿éë àæèëëàãààã òóõàéí
ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû ¿íýëãýý àíãèëëûí àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ, ýñõ¿ë ãààëèéí
óëñûí áàéöààã÷ íàð õàðèóöàõ áºãººä òóõàéí ãààлèéí áàéãóóëëàãûí äàðãààð õÿíóóëæ
áàòàëãààæóóëíà;
8.1.4.5.Ñóäàëãààã CAIS ïðîãðàìûí “¯íèéí ñóäàëãàà” ãýñýí õàâòàñ äîòîð
“Õèë îð÷ìûí ¿íèéí ñóäàëãàà” ãýñýí äýä õàâòàñò òóõàéí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû êîäîîð
õàäãàëíà;
8.1.4.6.Õèëèéí ¿íèéí ñóäàëãààíä øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä Ì¯ÕÀ¯Ò-ûí
áîëîí ìýðãýæëèéí õîëáîîäûí òóõàéí îðîí íóòàã äàõü òºëººëºã÷, ýñõ¿ë áèçíåñ ýðõëýã÷äèéí
òåëººëëèéã îðîëöóóëæ áîëíî.
8.1.5.¯íèéí ñóäàëãààíóóäûã õèéæ áàòàëãààæóóëñàí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû àëáàí
òóøààëòàí ¿íèéí ìýäýýëëèéã ÃÒÃÒÒ õóóëèéí 15.4-ä çààñíû äàãóó îëîí íèéòýä çîðèóëàí èë
òîä íýýëòòýé áàéëãàõ, ñ¿ëæýýíä áàéðøóóëàõ àæëûã õàðèóöíà.

---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2012 оны 05 дугаар
сарын 28-ны өдөр

Дугаар А/83

Улаанбаатар хот

Гаалийн хяналтын бүс болон баталгаат бүсэд ашиглах
мэдээллийн систем, технологид тавигдах шаардлага,
тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт батлах тухай
Гаалийн тухай хуулийн 288.4 дэх хэсэг, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн
зөвлөлийн 2012 оны 05 дугаар сарын 03 өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1.”Гаалийн хяналтын бүс болон баталгаат бүсэд ашиглах мэдээллийн систем,
технологид тавигдах шаардлага, тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт”-ийг хавсралт ёсоор
баталсугай.
2.Тушаалын хавсралтаар батлагдсан үзүүлэлтүүдийг хангуулж ажиллахыг харьяа
гаалийн газар, хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн бодлого, стратеги
төлөвлөлтийн газрын орлогч дарга Д.Эрдэнэсүрэн, Мэдээллийн технологийн төвийн дарга
Д.Баатарбалд даалгасугай.
ДАРГА

Ä.ÖÝÂÝÝÍÆÀÂ
---оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2012 оны А/83 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮС БОЛОН БАТАЛГААТ БҮСЭД АШИГЛАХ
МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА,
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн автоматжуулсан системийг ашиглах нөхцөлийг
дээшлүүлэх, гаалийн байгуулагаас тавьж буй мэдээллийн технологийн шаардлага, тоног
төхөөрөмж, техник хэрэгслүүдийн үзүүлэлтийг хангасан байна.
2.Мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдох үед гарах зардал, сүлжээний суваг
ашигласны түрээсийн зардал, тоног төхөөрөмж шинээр авах болон бусад зардлыг тухайн
эзэмшигч аж ахуйн нэгж бүрэн хариуцна.
3.Гаалийн нэгдсэн сүлжээнд холбох төөхөрөмжийн тохиргоог мэдээллийн аюулгүй
байдлыг хангах үүднээс Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төв
хийж гүйцэтгэнэ.
Хоёр.Гаалийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд
холбогдох холболт, түүнд тавигдах шаардлага
2.1 Гаалийн нэгдсэн сүлжээний холболт
Шилэн кабелиар холболт хийх нөхцөл бүрдсэн газарт байрлаж буй бүс нь шилэн
кабелийн холболтыг хийхдээ мэдээлэл дамжуулах хамгийн бага хурд нь 10 mbps,
Дэд бүтэц хөгжсөн хот суурин газартай ойрхон, газрын сүлжээ орох боломжтой
газарт байрлаж буй бүс нь Радио релей ашиглан гаалийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд
холбогдоно. Мэдээлэл дамжуулах хамгийн бага хурд нь 2 mbps,
Алслагдсан хилийн боомт дагуу байрлаж буй хяналтын бүсүүд нь сансрын хиймэл
дагуул ашиглан гаалийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдоно. Мэдээлэл дамжуулах
хамгийн бага хурд нь 1 mbps байх.
2.2 Гаалийн хяналтын бүс болон баталгаат бүс нь дээрх холболтын төрлөөс аль
нэгийг сонгохоос гадна мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нууцлал бүхий VPN
(Virtual private nemwork) сүлжээг үүсгэсэн байх.
2.3 Гаалийн нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холбогдож дууссаны дараа хяналтын бүс
болон баталгаат бүс эзэмшигч аж ахуйн нэгж тухайн сүлжээний дэлгэрэнгүй зураглал,
төхөөрөмжийн тохиргооны файлыг Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Мэдээллийн
технологийн төвд хүлээлгэн өгнө.
Гурав.Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд ашиглах тоног
төхөөрөмж, техник хэрэгслийн үзүүлэлт
Компьютер нь дараах техникийн үзүүлэлт хангахуйц, эсхүл түүнээс илүү сайн байна.
Персонал компьютер.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Төхөөрөмжийн нэр
Процессор (CPU)
Эх хавтан (Mainboard)
Санах ой (RAM)
Хатуу диск (HDD)
Дэлгэцийн карт(AGP)
Сүлжээний карт (LAN)
Процессорын хайрцаг (CASE)
Тэжээлийн блок (Power Suply)
Гар (keyboard)
Хулгана (Mouse)

Үзүүлэлт
Intel Core 2 Duo 3GHz 2MB Cache
Intel Chipset
4GB DDR3-1333MHz
SATA II 500GB
1024 Mb Graphic
100/1000MB
босоо байрлалтай
350W-450W
Yes
Optic
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11
12
13

Дуу гаргагч (Speaker)
CD-ROM
Дэлгэц (monitor)

yes
DVD-RW
18.5” LED (wide)

Принтер, сканнер, канон нь дараах техникийн үзүүлэлт хангахуйц, эсхүл түүнээс
илүү сайн байна.
1.Принтер:
- Laser Printer
Print Speed -33ppm/A4
Print resolution -1200x1200dpi
Dury cycle -50,000 хуудас/сар
Memory standart -256MB
Processor speed -600MHz
Paper tray output-150 sheet
Duplex printing-automatic
Connectivity-USB 2.0 and Gigabit Ethernet 100/1000
Chip counter-No (тоолуургүй)
Cartridge-ахин цэнэглэх боломжтой, олдоцтой
2.Сканнер
- Өнгө: 48 бит өнгө
Нягтрал: 1200х4200 dpi
Сканердах хурд: 5 хуудас/мин
Холболт: USB 2.0
Цаасны хэмжээ А4
3.Канон
- Хэвлэх, хувилах, сканердах
Цаасны хэмжээ: А3 хүртэл
Хэвлэх, хувилах хурд: 18 хуудас/мин
Нягтаршил: 1200х1200 dpi
Санах ой: 256 МВ
Цаас агуулагч кассетны багтаамж: 250 хуудас
Цаасны тосгуурын багтаамж: 80 хуудас
Булны гарц: 61000 хуудас
Хорны гарц: 8300 хуудас
Дөрөв.Теле хяналтын нэгдсэн системд тавигдах шаардлага,
техникийн үзүүлэлт
4.1 Гаалийн ерөнхий газрын теле хяналтын нэгдсэн систем болон харьяа гаалийн
газар, хороодын теле хяналтын системд холбогдох бэлтгэл ажлын хүрээнд:
4.1.1 Харьяа гаалийн газар, хороо, салбарууд өөрийн хамрах хяналтын бүсэд
байрлуулсан теле камерын байршлыг оновчтой тогтоож схем зураглалаар тодорхойлох;
4.1.2.Гаалийн хяналтын бүс хариуцсан аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын
камерыг газар, хороод өөрсдийн төв байртай бүрэн холбох;
4.1.3.Гаалийн хяналтын бүсэд байрлаж буй бүх теле камерыг Гаалийн ерөнхий
газрын теле хяналтын нэгдсэн системд холбон сонголтоор татан харж хяналт тавих
бололцоог бүрдүүлсэн байна.
4.2 Ерөнхий шаардлага:
4.2.1 Гаалийн ерөнхий газрын теле хяналтын нэгдсэн системтэй холбогдох
боломжтой байх;
4.2.2 Олон улсын стандартад нийцсэн байх;
4.2.3 Тоон технологи дээр ажилладаг, боловсруулалт хийдэг байх;
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4.2.4 Дүрсний ялгаралт сайтай байх;
4.2.5 Бичлэгийг 24 цагаар компьютер болон зориулалтын бичигч төхөөрөмж
дээр хийдэг байх;
4.2.6 Монголын эрс тэс, тоос шороо, салхи шуурга, халуун хүйтэн /+400-аас
0
-40 С-тай / нөхцөлд ажиллах чадвартай байх;
4.2.7 Хамгаалалтын, суурилуулалтын, холболтын дагалдах төхөөрөмжтэй байх;
4.2.8 Камерын систем рүү нэвтэрч, нэгээр нь ба хэсэг камеруудаар давхар хяналт
хийх боломжтой байх;
4.2.9 Камерт хандалт хийх компьютерыг IP-аар мөн хэрэглэгчийн нууц үгээр
хязгаарлах боломжтой байх.
4.3 Тусгай шаардлага:
Дотор тавигдах хяналтын камер –хөдөлгөөнгүй
Сүлжээний камер
Onvif болон HD-SMPTE 296M (720p), SMPTE 274M (1080p) стандартыг хангасан
Дүрсний нягтрал 704х576 ба түүнээс дээш
704х576 ба түүнээс дээш нягтрал дээр секундэд 25-30 кадр дамжуулах чадвартай
Дүрсний MJPEG, MPEG4, H.264 шахалтын горимтой
Edge storage хадгалалтын функц
Линз DC-iris эсвэл P-iris удирдлагатай
Өдөр болон шөнө ажиллах боломжтой (IRCUT Filter)
POE буюу сүлжээний утсаар цахилгаан дамжуулах чадвартай
Дотор тавигдах хяналтын камер-хөдөлгөөнт
Сүлжээний камер
Onvif болон HD-SMPTE 296M (720p), SMPTE 274M (1080p) стандартыг хангасан
Дүрсний нягтрал 704х576 ба түүнээс дээш
Оптик линзээр 10-20 дахин, дижиталаар 12 дахин татах чадвартай
704х576 ба түүнээс дээш нягтрал дээр секундэд 25-30 кадр дамжуулах чадвартай
Дүрсний MJPEG, MPEG4, H.264 шахалтын горимтой
Edge storage хадгалалтын функц
Линз DC-iris удирдлагатай
Wide dynamic range функцтай байх
Өдөр болон шөнө ажиллах боломжтой (IRCUT Filter)
POE буюу сүлжээний утсаар цахилгаан дамжуулах чадвартай
Эргүүлийн функцтай байх
Гадаа тавигдах хяналтын камер –хөдөлгөөнгүй
Сүлжээний камер
Onvif болон HD-SMPTE 296M (720p), SMPTE 274M (1080p) стандартыг хангасан
Дүрсний нягтрал 704х576 ба түүнээс дээш
Оптик линзээр 10-20 дахин, дижиталаар 12 дахин татах чадвартай
Линз DC-iris эсвэл P-iris удирдлагатай
704х576 ба түүнээс дээш нягтрал дээр секундэд 25-30 кадр дамжуулах чадвартай
Дүрсний MJPEG, MPEG4, H.264 шахалтын горимтой
Edge storage хадгалалтын функц
Өдөр болон шөнө ажиллах боломжтой (IRCUT Filter)
POE буюу сүлжээний утсаар хамгаалалтын гэр болон хяналтын камерыг цахилгаан
хангах чадвартай
IP66-NEMA 4X үзүүлэлт бүхий хамгаалалтын гадна гэртэй
Гадаа тавигдах хяналтын камер –хөдөлгөөнтэй /15 м-ээс доош зайнд/
Сүлжээний камер
Onvif болон HD-SMPTE 296M (720p), SMPTE 274M (1080p) стандартыг хангасан
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Дүрсний нягтрал 640х480 ба түүнээс дээш
Оптик линзээр 10-20 дахин, дижиталаар 12 дахин татах чадвартай
Линз DC-iris эсвэл P-iris удирдлагатай
704х576 ба түүнээс дээш нягтрал дээр секундэд 25-30 кадр дамжуулах чадвартай
Дүрсний MJPEG, MPEG4, H.264 шахалтын горимтой
DC-iris удирдлагатай
Өдөр болон шөнө ажиллах боломжтой (IRCUT Filter)
POE буюу сүлжээний утсаар хамгаалалтын гэр болон хяналтын камерыг цахилгаан
хангах чадвартай
Эргүүлийн функцтай байх
IP66-NEMA 4X үзүүлэлт бүхий хамгаалалтын гадна гэртэй
Гадаа тавигдах хяналтын камер –хөдөлгөөнтэй /15 м-ээс дээш зайнд/
Сүлжээний камер
Onvif болон HD-SMPTE 296M (720p), SMPTE 274M (1080p) стандартыг хангасан
Дүрсний нягтрал 704х576 ба түүнээс дээш
Оптик линзээр 30-40 дахин, дижиталаар 12 дахин татах чадвартай
Линз DC-iris эсвэл P-iris удирдлагатай
704х576 ба түүнээс дээш нягтрал дээр секундэд 25-30 кадр дамжуулах чадвартай
Дүрсний MJPEG, MPEG4, H.264 шахалтын горимтой
DC-iris удирдлагатай
Өдөр болон шөнө ажиллах боломжтой (IRCUT Filter)
Чичиргээ болон салхинд дүрсний чанар мууддаггүй байх
POE буюу сүлжээний утсаар хамгаалалтын гэр болон хяналтын камерыг цахилгаан
хангах чадвартай
Эргүүлийн функцтай байх
4 ба түүнээс дээш тооны хөдөлгөөн илрүүлэгч датчиктай ажиллах боломжтой байх.
Бичлэгийн програм хангамж
Дуу бичих чадвартай /олон сувгаар/
Бичлэгийг байнга болон хөдөлгөөн илэрсэн үед хийх боломжтой
Програмд аудит хийх боломжтой байх
Клиент програм болон веб интерфейстэй байх
Клиент програм нь нэгэн зэрэг олон сервер рүү хандалт хийх чадвартай байх
Хяналтын дэлгэцийг олон янзаар хуваах боломжтой байх
Сүлжээнд өгөх ачааллыг тохируулах боломжтой
Олон шатлалт бичлэг хадгалалт
Бичлэгт тэмдэглэгээ хийдэг байх
Бичлэгийн сервер лүү хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөс хандалт хийх чадвартай байх
Microsoft Active Directory дэмжиж ажилладаг байх
Төвлөрсөн менежмент хийх боломжтой байх
Програмд байршлын зураг оруулдаг байх
Байршлын зургаас камер луу хандалт хийх боломжтой байх
Нууцлалын маск оруулдаг байх
FULL Frame бичилт хийдэг байх
Хэрэглэгчийн эрхийг хязгаарлах боломжтой байх
Бичлэг хадгалах төхөөрөмж
2ТВ болон түүнээс дээш багтаамж бүхий хатуу дисктэй байх
DVD болон зөөврийн дискэн дээр архивлах боломжтой байх
Компьютерт суурилсан шийдэл байх
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2013 оны 6 дугаар
сарын 4-ны өдөр

А/127

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар
зүйлийн 7.1 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх заалт, 2711. дүгээр
зүйлийн 2711.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Гаалийн байгууллагын цахим хуудсыг хөгжүүлэх, мэдээ, мэдээлэл байршуулах,
цахим хуудасны хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн харилцааг зохицуулах
Цахим мэдээ, мэдээлэл хүлээн авах түгээх журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Энэхүү журмыг Гаалийн ерөнхий газар болон харьяа гаалийн газар, хороодын үйл
ажиллагаанд дагаж мөрдүүлэхийг Төрийн захиргаа, удирдлагын газар /О.Даваасүрэн/-д
даалгасугай.
ДАРГА

О.ГАНБАТ

(ГЕГ-ын даргын 2013 оны А/127 дугаартай тушаалын тэмдэглэл хэсэгт ГЕГ-ын
даргын 2019.08.23-ны өдрийн А/174 дүгээр тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгав.)

---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны
А/127 дугаар тушаалын хавсралт

ЦАХИМ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ
ТҮГЭЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Энэхүү журмаар гаалийн байгууллагын цахим хуудсыг хөгжүүлэх, мэдээ,
мэдээлэл байршуулах, цахим хуудасны хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахад
чиглэсэн харилцааг зохицуулна.
1.2.Энэхүү журмыг Гаалийн ерөнхий газар болон харьяа гаалийн газар, хороод үйл
ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.
1.3.Цахим мэдээ, мэдээллийн агуулга нь гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа,
чиг үүрэг, баримталж буй стратеги бодлогыг ил тод, нээлттэй байлгах, гаалийн хууль
тогтоомжийг ойлгомжтой, хүртээмжтэй арга замаар олон нийтэд сурталчлан таниулах,
гаалийн харилцаанд оролцогчдыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангахад чиглэгдсэн
байна.
1.4.Гаалийн газар, хороод мэдээ, мэдээлэл түгээх өөрийн цахим хэрэгсэлтэй байж
болно. Мэдээ, мэдээлэл байршуулахдаа асуудал хариуцсан газар, хэлтэст мэдэгдэж арга
зүйн чиглэл авна.
1.5.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, харьяа гаалийн газар, хороо бүр
цахим хэрэгслийг мэдээ, мэдээллээр хангах ажилтантай байна. Мэдээ мэдээллээр хангах
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ажилтныг тухайн нэгжийн удирдлага томилно.
1.6.http://www.ecustoms.mn,
болон
http://ecustoms.mn/statistics
нь
Гаалийн
байгууллагын олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл түгээх цахим хэрэгсэл байна. Энэхүү цахим
хуудас нь монгол болон англи хэлний хувилбартай байна.
1.7.Цахим хуудасны хөгжүүлэлт, мэдээ мэдээлэл байршуулах, хэвийн тасралтгүй
үйл ажиллагааг Мэдээллийн технологийн төв, монгол хэл дээрх хувилбарыг хууль эрх
зүйн хэлтсийн олон нийттэй харилцах асуудал эрхэлсэн нэгж, англи хэл дээрх хувилбарыг
Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс тус тус хариуцан ажиллана.
Хоёр. Нэр томьёоны тодорхойлолт
2.1. Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
2.1.1.«вэбмастер» гэж цахим хуудсыг боловсруулж хөгжүүлэх, ажиллуулах,
засварлах, шинэчлэх үйл ажиллагааг хариуцсан ажилтанг;
2.1.2.«мэдээллээр хангах ажилтан» гэж өөрийн ажиллаж буй нэгжийн үйл
ажиллагааны чиглэлээр цахим хуудсанд байршуулах мэдээ мэдээллийг бэлтгэх ажилтанг;
2.1.3.«цахим мэдээ, мэдээлэл» гэж цахим хуудас болон бусад хэрэгслээр олон
нийтэд түгээх мэдээ, мэдээллийг.
Гурав. Цахим мэдээ, мэдээлэлд тавигдах ерөнхий шаардлага, хугацаа
3.1.Цахим мэдээ, мэдээлэл нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна:
3.1.1.Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан
«Төрийн байгууллагын ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт»-ийг хангасан байх;
3.1.2.олон нийтэд ил тод, нээлттэй байх, интернет холболт бүхий цэгээс хүлээн
авах боломжтой байх;
3.1.3.шуурхай, хууль ёсны, үнэн зөв, шинэлэг, бодитой, ойлгомжтой, тодорхой
байх;
3.1.4.мэдээ, мэдээллийг өөрчлөх, устаж гэмтэхээс найдвартай хамгаалагдсан
байх,
3.1.5.албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн холбогдох стандартыг хангасан байх,
3.1.6.төрийн болон байгууллагын нууцын шаардлагад нийцсэн байх.
3.2.Мэдээ, мэдээллийг схем, хүснэгт, диаграмм, дүрс бичлэг, фото зураг зэргээр
баримтжуулан дүрсжүүлсэн байж болно.
3.3.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж болон харьяа гаалийн газар, хороодын
мэдээлэл бэлтгэх ажилтан нь үйл ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулагдсан арга
хэмжээ, үйл явдлын талаарх мэдээ, мэдээллийг үйл явдал болж өнгөрснөөс хойш ажлын 1
хоногоос хэтрүүлэхгүйгээр тухай бүр бэлтгэсэн байна.
3.4.Бэлтгэсэн мэдээ мэдээллийг тогтоосон хугацаанд ГЕГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсийн
Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ГУАБ-д ирүүлнэ.
Дөрөв. Вэбмастер, мэдээллээр хангах ажилтан болон
бусад албан тушаалтны үүрэг, хариуцлага
4.1.Вэбмастер дараах үүргийг гүйцэтгэнэ:
4.4.1. вэбмастер нь ГЕГ-ын Мэдээллийн технологийн төвийн ГУБ байх ба цахим
хуудасны хэвийн үйл ажиллагааг хангах, эвдрэл гэмтлийг оношлон засварлах, дизайн
загварыг тухай бүр сайжруулах, мэдээлэл технологийн асуудлаар шинэ санал санаачлага
гаргах,
4.4.2.олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ГУАБ-аас мэдээ, мэдээллийг
хүлээн авч, тухай бүр цахим хуудсанд байршуулах;
4.4.3.цахим хуудсыг хөгжүүлэх, шинэлэг мэдээ мэдээллээр байнга сэлбэх;
4.4.4.цахим хуудсанд ирсэн асуултад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн хүрээнд
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тухай бүр хариу өгөх, санал хүсэлтийг хүлээн авч тухайн асуудал хариуцсан нэгж, албан
тушаалтнаар шийдвэрлүүлэн хариу өгөх, шаардлагатай тохиолдолд залруулга, няцаалт
байршуулах;
4.4.5.мэдээ, мэдээллийн агуулгын баяжилтыг тогтмол хийх;
4.4.6.гаалийн харилцаанд оролцогчдын хэрэгцээ шаардлагыг судалж, гарч
байгаа санал, шүүмжлэлийг ажилдаа тусган нэвтрүүлэх;
4.4.7. цахим хуудсаар зохион байгуулагдсан санал асуулга, хэлэлцүүлэгт хяналт
тавих, нэгтгэн дүгнэх, шаардлагатай албан тушаалтныг гүйцэтгэж буй үүрэг чиглэлийн дагуу
мэдээллээр хангах;
4.4.8.мэдээллийн баазыг улиралд нэг удаа архивлах.
4.5.Мэдээллээр хангах ажилтан дараах үүрэг гүйцэтгэнэ:
4.5.1. цаг үеийн болон тогтмол мэдээ, мэдээллийг журамд заасан хугацаанд
бэлтгэн өгөх;
4.5.2. энэ журмын 3 дугаар хэсэгт заасан шаардлага хангасан мэдээ, мэдээллийг
бэлтгэх;
4.5.3. шаардлагатай бол мэдээллийн албан ёсны эх сурвалжийг тодорхой заах;
4.5.4.мэдээ, мэдээллийг зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлагаар
хянуулж баталгаажуулах.
4.6.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлагын үүрэг:
4.6.1. зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлага өөрийн газар, хэлтэс,
албанаас цахим хуудсанд оруулсан мэдээллийг хэвлэн гарын үсгээр баталгаажуулан
хадгалах, шаардлагатай бол холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгууллагын архивт
шилжүүлэх арга хэмжээ авах;
4.6.2.зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж нь мэргэжлийн чиглэлтэй заавар,
зөвлөмжийг бэлтгэн олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ГУАБ-аар дамжуулан цахим
хуудсанд байршуулна;
4.6.3.цахим хуудсанд мэдээ, мэдээллийг шуурхай оруулах зорилгоор мэдээллээр
хангах ажилтны эзгүй үед өөр ажилтнаар гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авна. Хэрэв ажилтны
албан тушаал болон харьяалал өөрчлөгдөх, удаан хугацаагаар чөлөө авах, ажлаас гарах,
халагдах тохиолдолд тухайн ажилтны оронд өөр ажилтныг томилон энэ тухай Олон нийттэй
харилцах асуудал хариуцсан нэгжид албан ёсоор мэдэгдэх.
Тав. Бусад
5.1.Цахим хуудсанд оруулах мэдээ, мэдээллийн найруулга, үнэн бодит байдлыг
тухайн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлага, гаалийн газар, хороодын дарга,
боловсруулсан ажилтан хариуцна.
5.2.Цахим хуудсанд оруулах мэдээ, мэдээллийг хугацаанд нь өгөөгүй буюу огт
гаргаж өгөөгүй эсхүл буруу ташаа мэдээ, мэдээлэл байршуулсан нь холбогдох ажилтанд
хариуцлага тооцох үндэслэл болно.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2013 îíû 09 дүгээр		
ñàðûí 17-ны ºäºð

Äóãààð À/187		

Óëààíáààòàð õîò

ÆÓÐÀÌ ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 268.1.4 äýõ çààëò, Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Çàõèðãààíû
çºâëºëèéí 2013 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã òóñ ãóñ ¿íäýñëýí
ÒÓØÀÀÕ нü:
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1. “Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí öàõèì ñóðãàëòûí æóðàì”-ûã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2. “Ýíý òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ, õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã
Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Òºðèéí çàõèðãàà óäèðäëàãûí ãàçàð /Î.Äàâààñ¿ðýí/, Ñóðãàëòûí
òºâ /Ñ.Öýöãýý/, Ñóðãàëòûí òºâèéí ñóðãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ “Öàõèì
ñóðãàëò” õºòºëáºðèéí çàõèöóóëàã÷ /Æ.×èìãýý/, õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà íàðò
òóñ òóñ äààëãàñóãàé.
3. Ýíý òóøààëûã 2013 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 16-íû ºäðººñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.
---оОо---

Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2013 îíû À/187 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÖÀÕÈÌ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÆÓÐÀÌ
Нýã. Нèéòëýã ¯íäýñëýë
1.1.Ýíýõ¿¿ æóðàì íü Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðààñ áàòàëñàí Çàéí ñóðãàëòûí
¿íäýñíèé õºòºëáºð, Äýëõèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãà /öààøèä ÄÃÁ ãýõ/ áîëîí Ìîíãîëûí
ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õîîðîíä áàéãóóëñàí õýëýëöýýð, Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 268.1.4
äýõçààëòûã òóñ òóñ ¿íäýñëýí, ãààëèéí áàéãóóëëàãà íü àæèëòíóóäàà öàõèì õýëáýðýýð çàéíààñ
ñóðãàõ /öààøèä öàõèì ñóðãàëò ãýõ/, ìýðãýø¿¿ëýõ àñóóäëûã çîõèîí áàéãóóëàõòàé õîëáîãäñîí
õàðèëöààã çîõèöóóëíà.
1.2.Öàõèì ñóðãàëòûí çîðèëãî íü ãààëèéí áàéãóóëëàãûí íèéò àæèëòíóóäàä àæëûí
áàéðàíäàà öàã õóãàöàà, îðîí çàéíààñ ¿ë õàìààðàí ãààëèéí õýðãèéí ìýäëýãýý òàñðàëòã¿é
äýýøë¿¿ëýõ, áèå äààí ñóðàëöàõ áîëîìæèéã îëãîõîä îðøèíî.
1.3.Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãà íü öàõèì ñóðãàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõýýð ÄÃÁ-ûí
ºìíº õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëæ, øààðäëàãàòàé çîõèîí áàéãóóëàëòûã õàíãàí àæèëëàíà.
1.4.Öàõèì ñóðãàëò íü ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õ¿íèé íººöèéí çîõèñòîé áîäëîãîòîé
íÿãò óÿëäóóëæ ãààëèéí àæèëòíóóäûã àëáàí òóøààë äýâø¿¿ëýõ, çýðýã äýâ íýìýõ, öîë îëãîõ,
øàãíàë óðàìøóóëàëä òîäîðõîéëîõ, ãàäààä ñóðãàëòàä õàìðóóëàõ çýðýã öîãö ¿éë àæèëëàãààã
õýðýãæ¿¿ëýõýä øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò áîëíî.
Хîёð. Нýð òîìьёîíû òîäîðõîéëîëò
2.1. “Öàõèì ñóðãàëò” ãýæ ãààëèéí àæèëòíóóä öàã õóãàöàà, îðîí çàéíààñ ¿ë õàìààðàí,
àæëûí áàéðíààñàà õºíäèéðºëã¿éãýýð òîäîðõîé òåõíèê òåõíîëîãè àøèãëàí áèå äààí
ñóðàëöàõ ñóðãàëòûí õýëáýðèéã;
2.2. “Öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåì” ãýæ èíòåðíåò áîëîí âåá òåõíîëîãèä ñóóðèëñàí öàõèì,
çàéí ñóðãàëò ÿâóóëàõàä ñóðàëöàã÷ ººðèéí õ¿ññýí áàãö ñýäýâ, õè÷ýýë, öàã õóãàöààãàà ñîíãîí
ñóðàëöàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëñýí öîãö ñèñòåìèéã;
2.3. “Öàõèì ñóðãàëòûí õè÷ýýë /ìîäóëü/ ãýæ ÄÃÁ-ûí ãèø¿¿í îðíû ãààëèéí
áàéãóóëëàãóóäûí àæèëòíóóäàä çîðèóëàí ãààëèéí õýðãèéí ÷èãëýëýýð áîëîâñðóóëæ, ïðîãðàìä
ñóóðèëóóëñàí öàõèì, ìóëüòèìåäèà õýëáýð á¿õèé ñóðãàëòûí áàãö ìàòåðèàëóóäûã;
Öàõèì ñóðãàëòûí õè÷ýýë /ìîäóëü/ íü äàðààõ õýñãýýñ á¿ðäýíý. ¯¿íä:
(i) Õè÷ýýëèéí ¿íäñýí îéëãîëòûã àãóóëñàí áè÷âýð, äóó, ä¿ðñ á¿õèé õºäºëãººíò õýñýã;
(ii) Õè÷ýýëä õàâñàðãàñàí àëèâàà áè÷èã áàðèìò, ò¿¿íèé ýõ ñóðâàëæ.
2.4. “Öàõèì ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí çîõèöóóëàã÷” ãýæ ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ç¿ãýýñ
öàõèì ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã çîõèöóóëàõààð òîìèëîãäñîí Ìîíãîëûí ãààëèéí áàéãóóëëàãûí
ñóðãàëò õàðèóöñàí àæèëòíûã;
2.5. “Öàõèì ñóðãàëòûí õîëáîî áàðèã÷” ãýæ öàõèì ñóðãàëòûí àñóóäëààð ÄÃÁ-òàé
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õîëáîãäîõîîð òîìèëîãäñîí Ìîíãîëûí ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ãàäààä õàðèëöàà, õàìòûí
àæèëëàãàà õàðèóöñàí àæèëòíûã;
2.6. “Öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåìèéí óäèðäàã÷” ãýæ öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåì áîëîí
ñ¿ëæýýíèé õýâèéí, íàéäâàðòàé àæèëëàãààã õàíãàí öàõèì òåõíîëîãèéã óäèðäàí çîõèîí
áàéãóóëàõ ÷èã ¿¿ðýã á¿õèé àæèëòíûã;
2.7. “Ñóðàëöàã÷”ãýæ öàõèì ñóðãàëòàíä õàìðàãäàõ ýðõ á¿õèé ãààëèéí àæèëòàí
/ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãà, ò¿¿íèé äýðãýäýõ áàéãóóëëàãà áîëîí õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð
õîðîîäûí äàðãà, ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷, ãààëèéí áàéöààã÷ íàð/-ûã;
2.8. “Áàòàëãàà” ãýäýã íü ãààëèéí áàéãóóëëàãà íü öàõèì ñóðãàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõýýð
ÄÃÁ-ûí ºìíº õ¿ëýýñýí ¿¿ðãèéíõýý õ¿ðýýíä îþóíû ºì÷èéí ýðõèéã õàìãààëàõ àñóóäëààð
ñóðàëöàã÷ íàðòàé áàéãóóëàõ ãýðýýний áàðèìòûã õýëíý.
Гóðàâ. Сóðãàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëò
3.1.Öàõèì ñóðãàëòûí ¿éë àæèëëàãààã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ, õÿíàëò òàâèõ,
óäèðäëàãûã öàõèì ñóðãàëòòàé õîëáîîòîé ìýäýýëëýýð õàíãàõ ¿éë àæèëëàãààã ãààëèéí
óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ñóðãàëòûí àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ õàðèóöàí ã¿éöýòãýõ áºãººä
øààðäëàãàòàé çîõèîí áàéãóóëàëòûã ìýðãýæëèéí áóñàä íýãæ, õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòàíòàé
õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áîëíî.
3.2.Öàõèì ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí çîõèöóóëàã÷ íü ÄÃÁ-ûí öàõèì ñóðãàëòûí
õºòºëáºðèéí ìîäóëèéí íýìýëò ººð÷ëºëòèéã òóõàé á¿ð çîõèõ æóðìûí äàãóó ýõ õýë äýýðýý
õºðâ¿¿ëýõ, äóó îðóóëàõ, îð÷óóëãûã çàñàæ çàëðóóëàõ, ñèñòåìä ñóóðèëóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ
àæëûã öîãöîîð íü çîõèîí áàéãóóëíà.
3.3.Ãààëèéí àæèëòíóóä öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåìèéã íýâòðýx ýðõ á¿õèé õýðýãëýã÷
òàíèõ ïðîãðàìààð õàìãààëàãäñàí, ñóðãàëòûí òóñãàé çîðèóëàëò á¿õèé êîìïüþòåð, òåõíèêýýð
äàìæóóëàí, ýñâýë ãààëèéí áàéãóóëëàãûí “Öàõèì ëàáîðàòîðè”-ä áàòëàãäñàí xyâààðèéí äàãóó
àøèãëàíà.
3.4.Öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåìèéí óäèðäàã÷ öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåìä ñóðàëöàã÷äàä
íýâòðýõ ýðõ íýýõ, áàòàëãàà ãàðãóóëàõäàà, øààðäàãäàõ ìýäýýëëèéã ìàÿãòûí äàãóó ãààëèéí
óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí áîëîí õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð õîðîîäûí õ¿íèé íººöèéí àñóóäàë
õàðèóöñàí àæèëòíààð ãàðãóóëàí àâíà.
3.5.Öàõèì ñóðãàëòàä íýâòðýõ òåõíèê áîëîí ïðîãðàì õàíãàìæèéí õýâèéí, íàéäâàðòàé
àæèëëàãàà, õè÷ýýëèéí íóóöëàë õàìãààëëûí àñóóäëûã Öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåìèéí óäèðäàã÷
õàíãàí àæèëëàõ áà õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîîñ õîëáîãäîæ áàéãàà òîõèîëäîëä
êîìïüþòåð, õÿíàëòûí êàìåð, òåõíèêèéí õýâèéí, íàéäâàðòàé àæèëëàãààã òóõàéí íýãæèéí
ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí àñóóäàë õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷, õýðýâ ìýäýýëëèéí
òåõíîëîãè õàðèóöñàí ÃÓÁ-ûí îðîí òîî áàéõã¿é ãàçàð, õîðîîдîä õ¿íèé íººöèéí àñóóäàë
õàðèóöñàí ÃÓÁ /àæèëòàí/ õàðèóöíà.
3.6.Ñóðàëöàã÷ íü öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåì ð¿¿ ººðèéí ýðõ, íóóö ¿ãýýð íýâòðýí,
ñóðãàëòûí áàãö ìàòåðèàëóóäûã çºâëºìæ, çààâðûí äàãóó àøèãëàæ ñóäàëíà.
3.7.Ñóðàëöàã÷ íü ÄÃÁ-ààñ áîëîâñðóóëñàí ãààëèéè õýðãèéí ÷èãëýëèéí öàõèì ñóðãàëòûí
õè÷ýýë¿¿äèéã ñóäëàõ ÿâöäàà õè÷ýýëèéí àãóóëãà, íàéðóóëãà, îéëãîëòóóäûí òàëààð ò¿¿íèéã
îð÷óóëñàí, õÿíàñàí, ïðîãðàìä ñóóðèëóóëñàí ãààëèéí àæèëòíóóäààñ òîäðóóëãà, çàëðóóëãà
àâàõ ýðõòýé.
3.8.Ñóðàëöàã÷ íü ÄÃÁ-òàé áàéãóóëñàí õýëýëöýýðèéí äàãóó öàõèì ñóðãàëòûí õè÷ýýëèéã
ñóäëàõäàà îþóíû ºì÷èéí ýðõèéã õàìãààëàõ áàòàëãààã ãàðãàí, äàðààõ ¿¿ðãèéã õ¿ëýýíý. ¯¿íä:
3.8.1.Öàõèì ñóðãàëòûí õè÷ýýë /ìîäóëü/-èéã ¿íäñýí çîðèëãîîñ ººðººð àøèãëàõã¿é,
áóñäàä àøèãëóóëàõã¿é áàéõ;
3.8.2.Öàõèì ñóðãàëòûí õè÷ýýë /ìîäóëü/-èéí àãóóëãûí íóóöëàëûã çàäðóóëàõã¿é,
áóñäàä ìýäýýëýõã¿é áàéõ;
3.8.3.Öàõèì ñóðãàëòûí õè÷ýýëä çºâøººðºãäñºíººñ /áè÷èæ òýìäýãëýõ/ áóñàä
õýëáýðýýð õýâëýõ, õóóëàõ, ñ¿ëæýýãýýð äàìæóóëàõ, çóðàã àâàõ, áè÷ëýã õèéõ çýðýã ¿éëäëèéã
õîðèãëîíî;
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3.8.4.Çîõèîã÷èéí ýðõ, ¿éëäâýðëýã÷èéí ýðõ, õóâèëàõ ýðõ, õóäàëäààíû òýìäýã,
õóäàëäààíû íóóö, ïàòåíò áîëîí áóñàä òºðëèéí îþóíû áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí ýðõ¿¿äèéã
çºð÷èõã¿é áàéõ.
3.9.Ñóðàëöàã÷ íü öàõèì õè÷ýýëèéí çîõèîí áàéãóóëàëòòàé õîëáîîòîé ñàíàë, õ¿ñýëò,
ä¿ãíýëòýý öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåìä áàéðëóóëàõ, öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåìèéí óäèðäàã÷èä
áè÷ãýýð, äîòîîä ñ¿ëæýýãýýð áîëîí öàõèì øóóäàíãààð äàìæóóëàí ãàðãàæ ºã÷ áîëíî.
3.10.Ãààëèéí àëáàíààñ ø¿¿õèéí áîëîí çàõèðãààíû øèéäâýðýýð õàëàãäñàí, ãààëèéí
óëñûí áàéöààã÷èéí ýðõ öóöëàãäñàí, æèðýìñíèé àìðàëòòàé, ò¿ð ÷ºëººëºãäñºí çýðýã ãààëèéí
àæèëòíóóäûí òàëààðõ ìýäýýëëèéã ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí õ¿íèé íººöèéí
àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæ íü òóõàé á¿ð ãàðãàí ºã÷ öàõèì ñóðãàëòûí ñèñòåìèéí óäèðäàã÷
íýâòðýõ ýðõèéã öóöàëíà.
Äөрөв. Öахим сургалтын хэрэгжилтийн үнэлгээ
4.1.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü òóõàéí æèëä “Öàõèì ñóðãàëòûí
õýëáýðýýð 1 áàãö öàã /êðåäèò/ õè÷ýýëèéã ñóäàëñàí áàéõ øààðäëàãàòàé.
4.2.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí íèéò àæèëòíóóäûí öàõèì õè÷ýýëä õàìðàãäñàí òóõàé
ìýäýý, òàéëàíã óëèðàë á¿ð íýãòãýí ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí òºðèéí çàõèðãàà,
õ¿íèé íººöèéí àñóóäàë õàðèóöñàí íýãæèä òàíèëöóóëíà.
4.3.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ñèñòåìèéí õýìæýýíä öàõèì ñóðãàëò àøèãëàñàí òàëààðõ
ä¿ãíýëòèéã óäèðäëàãàä õàãàñ, á¿òýí æèëýýð íýãòãýí òàíèëöóóëæ, øààðäëàãàòàé çîõèîí
áàéãóóëàëòûã õèéíý.
Tав. Áусад
5.1. “Öàõèì ñóðãàëò”-ûã òàíõèìûí ñóðãàëòòàé õîñëóóëàí õýðýãëýæ áîëíî.
5.2.Ýíýõ¿¿ æóðìûí 3.9 äýõ çààëò áîëîí áàòàëãààã çºð÷âºë ÄÃÁ-òàé áàéãóóëñàí áîëîí
õîëáîãäîõ áóñàä õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó õàðèóöëàãà õүëýýëãýíý.
---оОо---
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ÀÐÃÀЧËÀË ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
	Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2013 îíû 12 äóãààð ñàðûí 03-íû
ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãàäààä õóäàëäààíû ò¿íø îðíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëòýé çýðýãö¿¿ëñýí ñóäàëãàà
õèéõ àðãà÷ëàë”-ûã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2. Ýíý òóøààëûí õýðýãæèëòèéã õàíãàí àæèëëàõûã Ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ /Ö.Îþóíáèëýã/,
õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Ãààëèéí òàòâàð, òàðèôûí ãàçàð /Ö.Ãýíäýíöýâýýí/-ä
òóñ òóñ äààëãàñóãàé.
3.Ýíý òóøààëûã 2013 îíû 12 äóãààð ñàðûí 9-íèé ºäðººñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА
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ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ Ò¯ÍØ ÎÐÍÛ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ
ÌÝÄÝÝËÝËÒÝÉ ÇÝÐÝÃÖ¯¯ËÝËÒ
ÕÈÉÕ ÀÐÃÀ×ËÀË
I. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1. Ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêèéã ýðõëýí ãàðãàõàä ñòàòèñòèêèéí àíõàí øàòíû
ìýäýýëýë áîëîõ ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëæ áàéãàà áàðààíû áè÷èã áàðèìòûí ìýäýýëýë
¿íýí çºâ áàéõ, àíõàí øàòíû ìýäýýëëèéã á¿ðýí ã¿éöýä õàìðóóëàõ, òýäãýýðèéã íýãòãýõ,
áîëîâñðóóëàõ àæèëëàãààã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ àñóóäàë íýí ÷óõàë áàéäàã. Çàñãèéí ãàçðûí
õýëýëöýýðèéí äàãóó ìýäýýëýë ñîëèëöîõîîð òîõèðîëöñîí õóäàëäààíû ò¿íø /öààøèä ò¿íø
îðîí ãýõ/ îðíû õîîðîíä õèéãäñýí ãàäààä õóäàëäààíû ãààëèéí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëýýð
çýðýãö¿¿ëñýí ñóäàëãàà, ä¿í øèíæèëãýý õèéñíýýð òîî ìýäýýëëèéí çºð¿¿òýé áàéäëûí
øàëòãààí íü àðãà÷ëàëûí îíöëîã ýñâýë ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæèéí çºð÷ëèéí àëü íü áîëîõûã
îëæ òîãòîîõîä à÷ õîëáîãäîëòîé.
Õóäàëäààíû ò¿íø îðíû õîîðîíä õèéãäñýí ãàäààä õóäàëäààíû ãààëèéí ñòàòèñòèêèéí
ìýäýýëëýýð çýðýãö¿¿ëñýí ñóäàëãàà õèéõ àðãà÷ëàë íü òîî ìýäýýëëèéã óðüä÷èëàí áýëòãýõ
áîëîí õî¸ð òàëûí ìýðãýæèëòí¿¿ä õàìòðàí /óóëçàæ/ “òîëü” ñòàòèñòèêèéí àðãààð ìýäýýëýëä
çýðýãö¿¿ëñýí ñóäàëãàà õèéõýä çºâëºìæ áîëíî.
1.2. Íýãäñýí ¿íäýñòíèé áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí “Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû
ñòàòèñòèêèéí ¿íäñýí ÷èãëýë áà òîäîðõîéëîëòóóä” (2010 îí) çºâëºìæ áîëîí õàìòàðñàí
çýðýãö¿¿ëýëò õèéñýí ïðàêòèê òóðøëàãà, áóñàä îðíû àðãà ç¿éã ¿íäýñëýí àðãà÷ëàëûã
áîëîâñðóóëàâ.
1.3. Çºð¿¿íèé øàëòãààíûã õî¸ð òàëûí øèíæýý÷äèéí õàìòàðñàí óóëçàëòààð òîãòîîíî.
1.4. Ýíýõ¿¿ àðãà÷ëàëûã çºâõºí ãààëèéí çîðèëãîîð àøèãëàíà.
II. Ò¿íø îðíû ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí
ìýäýýëëèéã óðüä÷èëàí áýëòãýõ
Õî¸ð îðíû õîîðîíä õèéãäñýí ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä óðüä÷èëñàí
çýðýãö¿¿ëýëòèéã òóñ òóñäàà õèéíý. ¯¿íä:
2.1. Ìîíãîë óëñûí ýêñïîðò, ò¿íø îðíû èìïîðò; Ìîíãîë óëñûí èìïîðò, ò¿íø îðíû
ýêñïîðòûã íèéò ¿íèéí ä¿íãýýð õàðüöóóëæ çºð¿¿ã òîîöñîí áàéíà.
2.2. Íèéò çºð¿¿ã æèëèéí ýöñèéí ìýäýýëëèéã ¿íäýñëýí ÁÒÊÓÑ-èéí /öààøèä ÓÑ ãýíý/
áàðààíû õýñãýýð ¿íèéí ä¿íãýýð òîîöîæ õàìãèéí èõ çºð¿¿òýé áàðààíû õýñãèéã òîäîðõîéëíî.
Èíãýñíýýð çýðýãö¿¿ëýãäýõ áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí ñîíãîëòûã óã õýñãýýñ õèéõ,
ýñõ¿ë áàðààíû ñîíãîëò çºâ ýñýõèéã äàâõàð õÿíàõ áîëîìæòîé áîëíî. Çýðýãö¿¿ëýëòèéã
áàðààíû àíãèëëûí ò¿âøèí íýìýãäýõ äàðààëëààð (íèéò ýêñïîðò, èìïîðòûí ä¿íãýýð, ÓÑ-èéí
á¿ëýã, ç¿éë, ìºðèéí ò¿âøèíä) õèéíý.
2.3. Óðüä÷èëñàí çýðýãö¿¿ëýëòýýð ò¿íø îðíîîñ àâñàí ýêñïîðò/èìïîðòûí ìýäýýëëèéã
ººðèéí îðíû èìïîðò/ýêñïîðòûí ìýäýýëýëòýé áàðààíû òºðëººð /ÓÑ-èéí 6 îðíû ò¿âøíèé
êîäîîð/ çýðýãö¿¿ëíý. ¯¿íèé òóëä õî¸ð òàëûí ýêñïîðò èìïîðòûí áàðààã áàðààíû êîä, õýìæèõ
íýãæ, òîî õýìæýý, ¿íèéí ä¿í, äóíäàæ ¿íý ãýñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð çýðýãö¿¿ëýí áàéðøóóëæ, òóñ
á¿ðèéí çºð¿¿ã òîîöíî. Çýðýãö¿¿ëýí áàéðøóóëæ áàéãàà áàðààíû õýìæèõ íýãæ èæèë áàéíà,
õýðâýý çºð¿¿òýé áîë öýâýð æèíãèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã àøèãëàíà. Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýñ ãàäíà
áîîìò áîëîí áóñàä íýìýëò ¿ç¿¿ëýëòýýð ìýäýýëëèéã ñîëèëöîæ áàéãàà áîë çýðýãö¿¿ëýëòèéã
èë¿¿ íàðèéâ÷èëñàí áàéäëààð õèéæ áîëíî.
2.4. Ýêñïîðò, èìïîðòûí áàðàà òóñ á¿ðèéí ¿íèéí ä¿íãýýð õèéãäñýí òîîöîîã ¿íäýñëýí
õàìãèéí èõ çºð¿¿òýé áàéãàà áàðààã òîãòîîíî. Èíãýõäýý íèéò çºð¿¿íä ýçëýæ áàéãàà õóâü
õýìæýýíèé ¿ç¿¿ëýëòèéã àøèãëàæ áîëíî.
2.5. Çýðýãö¿¿ëýãäýõ áàðààíû ñîíãîëòûã õèéõýä ¿íèéí ä¿íãèéí çºð¿¿íä ýçëýõ õóâü
õýìæýý òºäèéã¿é òóõàéí áàðààíû òîî õýìæýýíèé çºð¿¿, ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîë çýðãèéã
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äàâõàð õàðãàëçàíà. Áàðààíû ¿íèéí ä¿íãèéí çºð¿¿ áàãà áàéãàà ÷ òîî õýìæýýíèé çºð¿¿ èõ ìºí
òîäîðõîé ñàëáàðûí ýñõ¿ë ýêñïîðò, èìïîðòûí õóâüä à÷ õîëáîãäîëòîé áîë ñîíãîëòûã õèéíý.
2.6. Øèíæýý÷äèéí óóëçàëòààð çºð¿¿ã íàðèéâ÷ëàí àâ÷ ¿çýõ ýêñïîðòûí áîëîí èìïîðòûí
áàðààíû æàãñààëòûã 2.5-ä çààñíû äàãóó ÓÑ-èéí 6 îðîíãèéí ò¿âøèíä ãàðãàíà.
2.7. Øèíæýý÷äèéí óóëçàëò áîëîõîîñ àæëûí 15 õîíîãèéí ºìíº òàëóóä áàðààíû
æàãñààëòûã õàðèëöàí ñîëèëöîõ áºãººä øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä íàðèéâ÷èëñàí òîäðóóëãûã
õèéíý.
2.8. Øèíæýý÷äèéí óóëçàëòûí ºìíº õî¸ð òàë áàðààíû æàãñààëòûã ýöýñëýí òîõèðñîí
áàéíà. Ò¿¿íèé äàãóó çºð¿¿ ¿¿ññýí øàëòãààíûã òàéëáàðëàõ óðüä÷èëñàí ä¿ãíýëòèéã òóñ òóñäàà
ãàðãàíà.
2.10. Ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä çºð¿¿ ¿¿ñãýõ øàëòãààíû íýã íü îí äàìíàëò áîëäîã òóë
æàãñààëòàä îðñîí áàðààíû õóâüä îí äàìíàæ áîëçîøã¿é õóãàöààíû äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã
óðüä÷èëàí áýëäñýí áàéíà.
2.11. Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýëä àæ àõóéí íýãæ, èðãýí, à÷èëòûí îãíîî, òýýâðèéí òºðºë,
òîî õýìæýý, ¿íèéí ä¿í, òýýâðèéí õýðýãñëèéí äóãààð, õóäàëäààíû íºõöºë çýðýã øààðäëàãàòàé
á¿õ ¿ç¿¿ëýëòèéã áàãòààíà.
2.12. Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã ýðõëýí ãàðãàõ ººðèéí
îðíû àðãà÷ëàë, á¿ðòãýëèéí îíöëîãèéã òàéëáàðëàñàí òàíèëöóóëãûã áýëãýñýí áàéíà.
Ø. Øèíæýý÷äèéí óóëçàëò
3.1. Çýðýãö¿¿ëýëòèéã õàìòðàí õèéæ áàéãàà óëñ îðíû ñòàòèñòèêèéí àðãà÷ëàëûí òóõàé
ìýäýýëëèéã Õàâñðàëò1-ä çààñàí àñóóëãûí äàãóó ÿðèëöëàãà õèéõ çàìààð àâ÷ áîëíî.
3.2. Çýðýãö¿¿ëýëòèéí çºð¿¿ ¿¿ñýõýä íºëººëæ áîëîõ àðãà÷ëàë, àðãà ç¿éí õ¿÷èí
ç¿éëñèéã òîãòîîíî.
3.3. Ýêñïîðòûí áîëîí èìïîðòûí æàãñààëòàä îðñîí áàðàà á¿ðèéí òîî õýìæýý, ¿íèéí
ä¿í, íýãæ ¿íý çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä äýýð ¿¿ññýí çºð¿¿ã õàìòðàí òîãòîîæ íýãäñýí ä¿ãíýëòýä
õ¿ðíý. Àðãà÷ëàë, àðãà ç¿éí õóâüä òàéëáàðëàõ øàëòãààí òîãòîîãäîõã¿é, ýñõ¿ë øàëòãààíûã
õàðèëöàí õ¿ëýýí çºâøººðºõã¿é, ýñõ¿ë õÿíàõ øààðäëàãàòàé ãýñýí ä¿ãíýëòèéã àëü íýãýí òàë
õèéæ áàéãàà áîë ìýäýýëëèéí òóëãàëòûã èë¿¿ äýëãýðýíã¿é ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð õèéæ øàëòãààíûã
òîãòîîíî /Õàâñðàëò2/.
3.4. Øèíæýý÷äèéí óóëçàëòûí ¿åýýð äýëãýðýíã¿é áàéäëààð ìýäýýëëèéã çýðýãö¿¿ëýõ
áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä òîäîðõîé õóãàöààíä äýýðõè ìýäýýëëèéã àâàõ, ñîëèëöîõ ñàíàëûã
òàâüæ çºâøèëöñºí òîõèîëäîëä ïðîòîêîëä òóñãàíà.
3.5. Äýëãýðýíã¿é áàéäëààð ñîëèëöîõ ìýäýýëëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õî¸ð òàëûí
ìýäýýëëèéí íóóöûã õàìãààëàõ òóõàé ¿íäýñíèé õóóëü òîãòîîìæèéí õ¿ðýýíä òîõèðíî.
3.6. Õóäàëäààíû ò¿íø îðîíòîé ìýäýýëëèéã áîîìòîîð ñîëèëöîîã¿é òîõèîëäîëä
çºð¿¿ã áîîìòûí ÿëãààòàé ãàðãàõ íü ç¿éòýé. Èíãýñíýýð àëü áîîìòîîð íýâòð¿¿ëñýí áàðààíä
çºð¿¿ èë¿¿ ¿¿ñ÷ áàéãààã òîãòîîõ áîëîìæòîé.
3.7. Ýêñïîðò, èìïîðòûí áàðààã èëãýýã÷/ õ¿ëýýí àâàã÷èéí òàëààðõè ìýäýýëëèéã àâàõ
áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä á¿ðä¿¿ëýëòèéí îãíîî, òýýâðèéí õýðýãñëèéí äóãààð, òºðºë çýðýã
òóõàéí áàðààíû õºäºëãººíòýé õîëáîîòîé íóóöëàãäààã¿é á¿õ äýëãýðýíã¿é ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð
àâàõààð/ºãºõººð òîõèð÷ ïðîòîêîëä òóñãàíà.
3.8. Øèíæýý÷äèéí óóëçàëòûí ¿åýýð ò¿íø îðíû ýêñïîðò, èìïîðòûí òàòâàðûí îð÷íû
òàëààð äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã òóõàéí çýðýãö¿¿ëýãäýæ áàéãàà áàðààãààð àâàõ íü ç¿éòýé.
IY. Õàìòðàí çºâøèëöºõ, ïðîòîêîë ¿éëäýõ
4.1. Øèíæýý÷äèéí óóëçàëòûí ¿ð ä¿íãèéí òàëààð ïðîòîêîë ¿éëäýãäýíý. Ïðîòîêîëä
óóëçàëò áîëñîí ãàçàð, îãíîî, øèíæýý÷äèéí ãðóïïûí á¿ðýëäýõ¿¿í, óóëçàëòûí çîðèëãî,
õýëýëöñýí àñóóäëóóä, ýêñïîðò, èìïîðòûí áàðàà á¿ðýýð çºð¿¿ ¿¿ññýí øàëòãààíû òàëààð õèéñýí
õàìòàðñàí ä¿ãíýëòèéã òóñãàõààñ ãàäíà ìýäýýëýë ñîëèëöîî, õàìòàðñàí çýðýãö¿¿ëýëòèéí
òàëààð öààøèä àâàõ àðãà õýìæýýã òîäîðõîé çààñàí áàéíà /Õàâñðàëò3/.
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4.2. Ïðîòîêîëûã õî¸ð òàëûí àëáàí ¸ñíû õýëýýð òóñ á¿ð õî¸ð õóâèéã ¿éëäýæ,
øèíæýý÷äèéí áàãèéã õî¸ð òàëààñ àõëàæ ÿâàà óäèðäëàãà ãàðûí ¿ñýã çóðæ áàòàëãààæóóëíà.
4.3. Àðãà÷ëàëä çààñàí “Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä
çýðýãö¿¿ëñýí ñóäàëãàà õèéõ àðãà ç¿éí çàð÷ìûã õàðèëöàí çºâøèëöºõ àñóóëãà” –ûã õàâñàðãàæ
áîëíî.
Õàâñðàëò 1

Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí
çýðýãö¿¿ëñýí ñóäàëãàà õèéõ àðãà ç¿éí çàð÷ìûã õàðèëöàí çºâøèëöºõ àñóóëãà
№

Àñóóëò

Õàðèóëò

Òàéëáàð

Ãààëèéí áàéãóóëëàãà íü äàðààõ ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýäýã ýñýõ:
ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõ
ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàõ
1
ìýäýýëëèéã øàëãàõ
ìýäýýëëèéã òàðõààõ
ìýäýýëëèéã õýâëýí íèéòëýõ
Ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí
2
¿íäñýí ýõ ñóðâàëæ íü ãààëèéí ìýä¿¿ëýã ìºí ýñýõ
Ìýäýýëëèéí íýìýëò ýõ ñóðâàëæèéã àøèãëàäàã ýñýõ
3
Õýðýâ òèéì áîë íýìýëò ýõ ñóðâàëæèéã òîäîðõîé çààõ
Õÿçãààðëàëò
Ãààëèéí ìýä¿¿ëýã áè÷èõ øààðäëàãàã¿é ¿íèéí äîîä
4
õÿçãààðëàëòûã àøèãëàäàã ýñýõ? Àøèãëàäàã áîë ¿íèéí
õÿçãààðûã òîäðóóëàõ
Ñòàòèñòèêèéí á¿ðòãýëä õÿçãààðëàëòûã àøèãëàäàã ýñýõ?
5
Òèéì áîë ÿìàð õÿçãààðëàëò àøèãëàäãèéã òîäîðõîéëîõ
Áàðààíû àíãèëàë
Óÿëäóóëñàí ñèñòåìèéí àíãèëëûí áè÷èãëýë áîëîí
6
êîäëîëûí ÿìàð õóâèëáàðûã àøèãëàäàã âý?
Áàðààíû àíãèëëûã ÿìàð ò¿âøèíãèéí íàðèéâ÷ëàëòàé
7
õýðýãëýäýã âý? /ÃÕÁÑÌ-èéí òýìäýãòèéí òîî/
Á¿ðòãýëèéí õóãàöààã òîäîðõîéëîõ
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí
8
òîîí ºãºãäëèéã á¿ðòãýõäýý àëü îãíîîã àøèãëàäàã âý?
¯íèéí ä¿íã òîäîðõîéëîõ áîëîí âàëþòûã õºðâ¿¿ëýõ
Ýêñïîðòûí áàðààíû ¿íèéã DAF/FOB íºõöëººð òîîöäîã
9
ýñýõ?
Èìïîðòûí áàðààíû ¿íèéã CIF/CIP íºõöөëººð òîîöäîã
10
ýñýõ?
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ¿íèéí ä¿íã
11
ÿìàð âàëþòààð èëýðõèéëäýã âý?
¯íèéí ä¿íã òîîöîí ãàðãàõàä ¿íäýñíèé âàëþòûã ãàäààä
12
âàëþò ðóó õºðâ¿¿ëäýã ýñýõ. Õýðýâ òèéì áîë õºðâ¿¿ëýõ
àðãûã òîäîðõîé áîëãîõ
Á¿ðòãýëèéí ñèñòåì
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéã áîëîâñðóóëàõàä
13
á¿ðòãýëèéí “åðºíõèé” áîëîí “òóñãàé” ñèñòåìèéí àëèéã
õýðýãëýäýã âý? Á¿ðòãýëèéí îíöëîã áàéäàã áîë òîäðóóëàõ.
Ñòàòèñòèêèéí íóòàã äýâñãýð íü ãààëèéí íóòàã äýâñãýðòýé
14
èæèë áàéäàã ýñýõ?
Ò¿íø îðíû òîäîðõîéëîëò*
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Ýêñïîðòûí ò¿íø îðíûã áàðààã õ¿ëýýí àâàã÷, áàðààã
õóäàëäàã÷ /ãýðýýëýã÷/ óëñûí àëü óëñààð òîäîðõîéëäîã âý?
Èìïîðòûí ò¿íø îðíûã áàðààíû ãàðàë ¿¿ñëèéí, áàðààã
16
èëãýýã÷, õóäàëäàã÷ /ãýðýýëýã÷/ óëñûí àëü óëñààð
òîäîðõîéëäîã âý?
Ãàäààä õóäàëäààíû îíöëîã òºðëèéí á¿ðòãýë
Á¿ðìºñºí îðîõ ãîðèìûí äàãóó ºìíº íü îðñîí ãàäààäûí
áàðààã áóöààí ãàðãàõàä ýêñïîðòîä òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ
17
ýäãýýð áàðààíû á¿ðòãýëä îíöëîã áàéäàã áîë òîäîðõîé
áîëãîõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò ðåèìïîðò
18
òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ áàðààíû á¿ðòãýëä îíöëîã áàéäàã
áîë òîäðóóëàõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò ðåýêñïîðò
19
òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ ýäãýýð áàðààíû á¿ðòãýëä îíöëîã
áàéäàã áîë òîäðóóëàõ.
Ñàíõ¿¿ãèéí ò¿ðýýñèéí áàðàà /1 áà ò¿¿íýýñ äýýø õóãàöààíû/
20
òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ ýäãýýð á¿ðòãýëä îíöëîã áàéäàã
áîë òîäðóóëàõ
Ò¿ðýýñèéí áàðàà /1-ýýñ äîîø æèëèéí õóãàöààíû/
21
òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ ýäãýýð áàðààíû á¿ðòãýëä îíöëîã
áàéäàã áîë òîäðóóëàõ.
Ñòàòèñòèêò áîëîâñðóóëàõ çîðèëãîîð îðóóëæ, ãàðãàæ
22
áàéãàà áàðàà òîîöîãääîã ýñýõ?
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò áîëîâñðóóëàëò
23
õèéãäñýí áàðàà íèéò ºðòãººðºº òîîöîãääîã ýñýõ?
Ñòàòèñòèêò çàñâàð õèéãäýõ çîðèëãîîð ãààëèéí õèëýýð
íýâòð¿¿ëñýí áàðààã õàìààðóóëäàã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë
24
ýäãýýð áàðààã íèéò ºðòãººð íü òîîöäîã óó, ýñâýë çàñâàð
õèéñýí ä¿íãýýð íü òîîöäîã ýñýõèéã òîãòîîõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò ãààëèéí
áàòàëãààò àãóóëàõàä îðóóëæ áàéãàà /õèëèéí ÷àíàäààñ/
25
áàðàà òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð áàðààã
õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð òîäðóóëãà àâàõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò ãààëèéí
áàòàëãààò àãóóëàõààñ ãàðãàæ áàéãàà /õèëèéí ÷àíàäàä/
26
áàðàà òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð áàðààã
õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð òîäðóóëàõ
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò ÷ºëººò á¿ñýä
îðóóëæ áàéãàà /õèëèéí ÷àíàäààñ/ áàðàà òîîöîãääîã ýñýõ?
27
Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð áàðààã õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð
òîäðóóëàõ.
×ºëººò á¿ñýýñ ãàðãàæ áàéãàà /õèëèéí ÷àíàäàä/ áàðàà
28
òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð áàðààã õýðõýí
á¿ðòãýäýã òàëààð òîäîðõîé áîëãîõ .
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò èæ á¿ðäýë
îáúåêòûã á¿ðòãýäýã îíöëîã:
-á¿ðòãýëèéí õóãàöàà
29
-òîî õýìæýýíèé á¿ðòãýë (¿íäñýí áîëîí íýìýëò õýìæèõ
íýãæýýð)
-ÓÑ-èéí áàðààíû àíãèëàë
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò áàòàëãààò
¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðýýíä ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëæ áàéãàà
30
áàðàà òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð áàðààã
õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð òîäðóóëàõ.
15
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Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò ãààëèéí
õèëýýð íýâòð¿¿ëæ áàéãàà áàòàëãààò ¿éë÷èëãýýíèé áàðàà
31
òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð áàðààã õýðõýí
á¿ðòãýäýã òàëààð òîäðóóëàõ.
Õóäàëäàí àâàã÷èéí ãîëîãäëîîñ áóöààãäñàí áàðààã ãàäààä
32
õóäàëäààíû ñòàòèñòèêò òîîöäîã ýñýõ. Õýðýâ òèéì áîë
ýäãýýð áàðààã õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð òîäðóóëàõ.
ªìíº íü îðóóëæ èðñýí ãàäààäûí çàõèàëàã÷èéí ò¿¿õèé
ýä, ìàòåðèàëààð ¿éëäâýðëýãäñýí áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í
ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò ¿ëäýæ áàéãàà òîõèîëäîë ãàäààä
33
õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò òîîöîãääîã ýñýõ? Õýðýâ
òèéì áîë ýäãýýð áàðààã õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð “Òàéëáàð”
áàãàíàä áè÷íý ¿¿.
Òîäîðõîé íýð òºðëèéí áàðààíû á¿ðòãýë
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò ãààëèéí õèëýýð
íýâòýð÷ áàéãàà õóâü õ¿íèé áàðàà á¿ðòãýãääýã ýñýõ.
34
Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð áàðààã õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð
òîäðóóëàõ.
Ìýäýýëýë, ïðîãðàì õàíãàìæèéí áè÷ëýã àãóóëñàí áàðàà,
æèøýýëáýë, íèéòèéí áîëîí õóäàëäààíû çîðèóëàëòààð
àøèãëàõ (çàõèàëãûí áèø) ïðîãðàì õàíãàìæ áîëîí
ìýäýýëýë àãóóëñàí áè÷ëýãòýé êîìïàêò äèñêèéã ãàäààä
35
õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò á¿ðòãýäýã ýñýõ. Õýðýâ
òèéì áîë ýäãýýð áàðààã õýðõýí ¿íýëäýã /çàõ çýýëèéí ¿íýýð
òàëààð òîäðóóëàõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò ã¿éëãýýíèé
36
çîðèóëàëòûí ìºíãºí äýâñãýðò, ¿íýò öààñ, çîîñûã òîîöäîã
ýñýõ?
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò ã¿éëãýýíèé
çîðèóëàëòûí áèø ìºíãºí äýâñãýðò, ¿íýò öààñ, çîîñûã
37
òîîöäîã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð áàðààã õýðõýí
¿íýëäýã òàëààð òîäðóóëàõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò öàõèëãààí ýð÷èì
38
õ¿÷íèé õóäàëäààã òîîöäîã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð
áàðààã õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð òîäðóóëàõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò áàéãàëèéí õèéí
39
õóäàëäààã òîîöäîã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð áàðààã
õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð òîäðóóëàõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò öýðãèéí
40
çîðèóëàëòûí áàðààã òîîöäîã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ýäãýýð
áàðààã õýðõýí á¿ðòãýäýã òàëààð òîäðóóëàõ.
Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòýä ìýä¿¿ëñýí áàðààíû êîä÷èëîëä
ÿìàð íýð õÿëáàðøóóëàëò õèéõ íü çºâøººðºãääºã ýñýõ?
41
Õýðýâ òèéì áîë ÿìàð õÿëáàðøóóëàëò áàéäàã òàëààð
òîäðóóëàõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí òàðõààëòàä
42
íóóöëàëûã àøèãëàäàã ýñýõ? Õýðýâ òèéì áîë ò¿¿íèéã
õýðýãæ¿¿ëäýã çàð÷ìûã òîãòîîõ.
Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêò çàâñðûí áè÷èã
áàðèìòûã (ò¿ð, äàõèí àøèãëàãäàõ, á¿ðýí áóñ ãýõ ìýò)
43
àøèãëàí ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí áàðààã á¿ðòãýäýã
á¿ðòãýëèéí îíöëîã áàéäàã ýñýõ. Õýðýâ òèéì áîë îíöëîãèéí
òàëààð òýìäýãëýõ.
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44

45

46
47

Í¯Á-ûí ýäèéí çàñàã íèéãìèéí àñóóäàë ýðõýëñýí
áàéãóóëëàãûí Ñòàòèñòèêèéí õýëòñýýñ áîëîâñðóóëàí
ãàðãàñàí “Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèê ýðõëýõ
çºâëºìæ” (2004 îí), “Ãàäààä õóäàëäààíû áàðààíû
ñòàòèñòèêèéí ¿íäñýí ÷èãëýë áà òîäîðõîéëîëòóóä” (2010
îí) áàðèìò áè÷ã¿¿äýä òóñãàãäñàí Ãàäààä õóäàëäààíû
áàðààíû ñòàòèñòèêèéã ýðõëýõ çàð÷ìóóäûã áàðèìòàëäàã
ýñýõ?
Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéãäñýíèé äàðàà àëäàà èëýðñýí
òîõèîëäîëä (æèøýýëáýë çýðýãö¿¿ëýëò õèéñíèé ¿ð ä¿íä)
ãààëèéí ìýä¿¿ëýãò (ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí öàõèì áè÷ëýãò)
çàñâàð õèéäýã ýñýõ?
Òàíàé óëñàä ñòàòèñòèêèéí òîî ìýäýýëëèéã òîäîðõîé
õóãàöààíä ººð÷ëºõã¿é áàéõ çîðèëãîîð òýìäýãëýãýý õèéäýã
ïðîöåäóð áàéäàã ýñýõ.
Òàéëàíò õóãàöààíû ñòàòèñòèêèéí ºãºãäëèéí òýìäýãëýãýýã
ÿìàð õóãàöààíä (îãíîî) õèéäýã?
Áóñàä

---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2014 îíû 4 дүгээр
ñàðûí 04-ний ºäºð

Äóãààð À/61

Óëààíáààòàð õîò

ÌÎÍÃÎËÁÀÍÊÍÛ ÅÐӨÍÕÈÉËӨÃЧ, ÑÀÍÃÈÉÍ ÑÀÉÄÛÍ
ÕÀÌÒÀÐÑÀÍ ÒÓØÀÀËÛÃ ÕÝÐÝÃÆҮҮËÝÕ ÒÓÕÀÉ
Ìîíãîëáàíêíû åðºíõèéëºã÷, Ìîíãîë Óëñûí Ñàíãèéí ñàéäûí õàìòàðñàí “Ãààëèéí
òîîöîîíä ìºðäºõ õàíøèéí òóõàé” 2014 îíû 3 äóãààð ñàðûí 24-íий ºäðèéí À-54/59 äóãààðûí
òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëæ, õîëáîãäîõ àðãà õýìæýý àâ÷ àæèëëàõûã ¿¿ðýã áîëãîñíûã ¿íäýñëýí
ÒÓØÀÀÕ íü:
1. Ìîíãîëáàíêíààñ çàðëàñàí àëáàí õàíøèéã ÊÀÈÑ ïðîãðàììä ºäºð òóòàì îðóóëæ,
ãààëèéí òîîöîîíä ìºðä¿¿ëæ àæèëëàõûã Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òºâ /Ãàíçîðèã/-ä ¿¿ðýã
áîëãîñóãàé.
2. “Ãààëèéí òîîöîîíä ìºðäºõ õàíøèéí òóõàé” òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí
áàéãóóëæ, õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Òàòâàð, îðëîãûí õýëòýñ /×.Ýíõòóÿà/-ò äààëãàñóãàé.
ДАРГА

Î.ÃÀÍÁÀÒ
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2014 îíû 07 дугаар
ñàðûí 17-ны ºäºð

Äóãààð À/130

Óëààíáààòàð õîò

ÀÐÃÀЧËÀË ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Ìîíãîë Óëñûí Òºñâèéí òóõàé õóóëèéí 11 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 11.1.2 äàõü çààëò, Ãààëèéí
òóõàé õóóëèéí 271.1.3 äàõü çààëò, Ñàíãèéí ñàéäûí 2014 îíû 6 äóãààð ñàðûí 20-íû ºäðèéí
“Çààâàð áàòëàõ òóõàé” 137 äóãààð òóøààëûã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Óëñûí òºñâèéí ãààëèéí îðëîãûí òºëºâëºãººíèé òºñëèéã òààìàãëàõ, ã¿éöýòãýëä
ä¿í øèíæèëãýý õèéõ àðãà÷ëàë”-ûã õàâñðàëò ¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Àðãà÷ëàëûã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºæ àæèëëàõûã Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
Òàòâàð, îðëîãûí õýëòýñ /×.Ýíõòóÿà/, õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà íàðò ¿¿ðýã
áîëãîñóãàé.
3. Ýíý òóøààëûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Äýä äàðãà /Ö.Óóãàíãýðýë/-ä
äààëãàñóãàé.
ДАРГА

Î.ÃÀÍÁÀÒ
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Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2014 îíû À/130 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÃÀÀËÈÉÍ ÎÐËÎÃÛÍ ÒªËªÂËªÃªªÍÈÉ
ÒªÑËÈÉÃ ÒÀÀÌÀÃËÀÕ, Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÄ Ä¯Í ØÈÍÆÈËÃÝÝ ÕÈÉÕ ÀÐÃÀ×ËÀË
Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1 Ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãûí òºëºâëºãººíèé òºñºë
áîëîâñðóóëàõ, õ¿ëýýãäýæ áóé ã¿éöýòãýëèéã òààìàãëàõ, ã¿éöýòãýëä ä¿í øèíæèëãýý õèéõýä
ýíýõ¿¿ àðãà÷ëàëûã ìºðäºíº.
Õî¸ð.Áàðèìòëàõ çàð÷èì
2.1. Òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõ, õ¿ëýýãäýæ áóé ã¿éöýòãýëèéã
òààìàãëàõ, ã¿éöýòãýëä ä¿í øèíæèëãýý õèéõýä äàðààõ çàð÷ìûã áàðèìòàëíà. ¯¿íä:
2.1.1 .Òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºëò, ã¿éöýòãýëèéí ìýäýýëëèéã íýãäñýí çàãâàðûí
äàãóó ýíãèéí, îéëãîìæòîé õýëáýðýýð áîëîâñðóóëàõ;
2.1.2.Ýäèéí çàñãèéí ìàòåìàòèê çàãâàð÷ëàë, ñòàòèñòèê òîîöîîëëûí àðãà÷ëàë
àøèãëàí òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºëò, õ¿ëýýãäýæ áóé ã¿éöýòãýëèéã òîîöîõ, ä¿í øèíæèëãýý
õèéõ;
2.1.3.Òºñâèéí îðëîãûí ã¿éöýòãýëä ó÷èð÷ áîëçîøã¿é ýðñäëèéã òîäîðõîéëîõ,
ýðñäëèéí øèíæèëãýýã õèéõ, õÿíàëò òàâèõ.
2.1.4.Òºñâèéí îðëîãûí õ¿ëýýãäýæ áóé ã¿éöýòãýë, èðýõ îíû òºñëèéã ºìíºõ æèëèéí
òºëºâëºãººíººñ áóóðóóëàõã¿é áàéõààð òîîöîõ;
Ãóðàâ. Óëñûí òºñâèéí ãààëèéí îðëîãûã òºëºâëºõ, òààìàãëàõ,
3.1. Óëñûí òºñâèéí ãààëèéí îðëîãî íü èìïîðò, ýêñïîðòûí áàðààíû ãààëèéí, îíöãîé,
íýìýãäñýí ºðòãèéí, àëáàí òàòâàðûí îðëîãî, ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæèéí îðëîãî,
ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãîîñ á¿ðäýíý.
3.2. Òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººíèé òºñºë áîëîâñðóóëàõäàà äàðààõ ñóäàëãààã
õèéíý. ¯¿íä:
3.2.1. Èìïîðò, ýêñïîðòûí 5-ààñ äîîøã¿é æèëèéí òîî õýìæýý, ¿íýëãýýíèé ñóäàëãàà,
òàòâàðòàé èìïîðòûí ä¿í, òýäãýýðèéí íèéò èìïîðòîä ýçëýõ õóâèéí æèí áîëîí õàíøíû
ñóäàëãàà;
3.2.2. Òºñºë áîëîâñðóóëàõ õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ìºðäºæ áàéãàà òàòâàðûí
õóâü õýìæýý, òàòâàðûí ýðõ ç¿éí îð÷íû ñóäàëãàà, òàòâàðûí õóóëü òîãòîîìæîîð îðñîí
ººð÷ëºëò¿¿ä; /òàòâàð òýãëýëò, òàòâàðûí ÷ºëººëºëò, òàðèôûí ººð÷ëºëò ã.ì./
3.2.3. Ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîîñ ºìíºõ æèë¿¿äèéí îðëîãûí ã¿éöýòãýëä õèéñýí
ä¿í øèíæèëãýý, òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãººíèé òºñºëä èð¿¿ëñýí ñàíàë;
3.2.4. Òàòâàð îðëîãûí íýð òºðëººð ñ¿¿ëèéí 5 æèëèéí ã¿éöýòãýë;
3.2.5.Òàòâàðûí íýð òºðºë òóñ á¿ðýýð ºð, èë¿¿, äóòóó òºëºëòèéí íýãäñýí ìýäýýëýë.
Äºðºâ. Òºñâèéí ã¿éöýòãýëä ä¿í øèíæèëãýý õèéõ
4.1.Òºñâèéí îðëîãûí òºëºâëºãºº áîëîí áîäèò ã¿éöýòãýëèéã õàðüöóóëàí òºñâèéí
îðëîãî òàñàðñàí, äàâñàí ãîë øàëòãààíä ä¿í øèíæèëãýý õèéæ Ñàíãèéí ÿàìíû óäèðäëàãóóäàä
äàðààõ ñóäàëãààã òàéëàãíàíà. ¯¿íä:
4.1.1.Òºñâèéí îðëîãûí ã¿éöýòãýëèéã òºëºâëºãººòýé õàðüöóóëàõ;
4.1.2.Òºñâèéí îðëîãûí ã¿éöýòãýëèéã ºìíºõ îíû ã¿éöýòãýëòýé õàðüöóóëàõ;
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4.1.3.Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðòûã ºìíºõ îíû ã¿éöýòãýëòýé õàðüöóóëàõ;
4.1.4.Òºñâèéí îðëîãûí ã¿éöýòãýëä òóëãàð÷ áóé ýðñäýë, õ¿íäðýëòýé àñóóäëóóäûã
òîäîðõîéëîõ;
4.1.5.Òºñâèéí îðëîãûí ã¿éöýòãýëä âàëþòûí õàíøíû ººð÷ëºëòèéí ¿ç¿¿ëæ áóé
íºëººã òîîöîõ;
4.1.6.Òºñâèéí æèëèéí äóíäóóð ãàðñàí òºñâèéí îðëîãî áóóðóóëàõ ¿ð íºëººòýé
áîäëîãûí àëèâàà øèéäâýðèéí íºëººëëèéã ñóäëàõ;
4.1.7. Òºñâèéí îðëîãûí 7 õîíîã á¿ðèéí ã¿éöýòãýë, äàðàà ñàðûí 7 õîíîã á¿ðèéí
òºñººëëèéã òààìàãëàí ãàðãàæ Òºðèéí ñàíä ìýäýýëлýõ;
4.1.8. Òºñâèéí ãààëèéí îðëîãûí ñòàòèñòèê ìýäýýã ñàð á¿ðèéí 6-íû äîòîð
áîëîâñðóóëàí ãàðãàæ, òºëºâëºãººíèé áèåëýëòýä õèéñýí ä¿í øèíæèëãýý, õ¿ëýýãäýæ áàéãàà
ã¿éöýòãýëèéí òààìàãëàëûí õàìò òàéëàãíàõ.
						---оОо---

¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎÍÛ ÄÀÐÃÀ,
ÃÀÀËÈÉÍ ÅÐӨÍÕÈÉ ÃÀÇÐÛÍ ÄÀÐÃÛÍ ÕÀÌÒÀÐÑÀÍ ÒÓØÀÀË
2015 оны 02 дугаар
сарын 03-ны өдөр

Дугаар А/14, А/15

Улаанбаатар хот

ÀÐÃÀЧËÀË ØÈÍÝЧËÝÍ ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Ìîíãîë Óëñûí “Ñòàòèñòèêèéí òóõàé” õóóëèéí 4 ä¿ãýýð ç¿éë, 12 äóãààð ç¿éëèéí 3 äàõü
õýñãèéí 4 äýõ, 15 äóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí 1 äýõ заалт, “Ãààëèéí òóõàé” õóóëèéí 14
ä¿ãýýð ç¿éëèéí 14.2, 14.3 äàõü õýñãèéã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
Íýã. “Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûã á¿ðòãýõ, ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë”ûã õàâñðàëòûí ¸ñîîð øèíý÷ëýí áàòàëæ, ìºðä¿¿ëñ¿ãýé.
Õî¸ð. “Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûã á¿ðòãýõ, ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîõ
àðãà÷ëàë”-ûã ìºðäºæ àæèëëàõûã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíû Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí
ñòàòèñòèêèéí ãàçàð /Ý.Ýðäýíýñàí/, Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ
/Ö.Îþóíáèëýã/-ò äààëãàñóãàé.
Ãóðàâ. Ýíý òóøààëûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí
õîðîîíû Åðºíõèé ìåíåæåð /Ò.Ãàíòºìºð/, Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãà äýä äàðãà
/Í.Ýíõöîãò/-ä ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ
ДАРГА
С. МЭНДСАЙХАН
ГАЗРЫН ДАРГА

О.ГАНБАТ

-
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Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûã á¿ðòãýõ,
ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë
Óëààíáààòàð õîò 2014 îí
ÀÃÓÓËÃÀ
Òîâ÷èëñîí ¿ãèéí æàãñààëò
I. ÍÈÉÒËÝÃ ¯ÍÄÝÑËÝË
II. ÁÀÐÀÀÍÛ ÝÊÑÏÎÐÒ, ÈÌÏÎÐÒÛÃ Á¯ÐÒÃÝÕÝÄ ÀØÈÃËÀÕ ÎÉËÃÎËÒ, ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎËÒ
III. ÁÀÐÀÀÍÛ ÝÊÑÏÎÐÒ, ÈÌÏÎÐÒÛÃ Á¯ÐÒÃÝÕ, ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐ
III.1. Á¿ðòãýëèéí ñèñòåì
III.2. Á¿ðòãýëä õàìðàãäàõ, ¿ë õàìðàãäàõ áàðàà
III.3. Àíãèëàë, õýìæèõ íýãæ
III.4. Áàðààíû ¿íý, ¿íýëãýý
III.5. Õóäàëäààíû ò¿íø îðíóóä
III.6. Ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð
IV. ÁÀÐÀÀÍÛ ÝÊÑÏÎÐÒ, ÈÌÏÎÐÒÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒÈÉÃ ÒÎÎÖÎÕ ÀÐÃÀ Ç¯É
V. ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒÈÉÍ ×ÀÍÀÐ
VI. ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒÈÉÃ ÀØÈÃËÀÕ, ÍÈÉÒÝÄ ÒÀÐÕÀÀÕ
Àøèãëàñàí ìàòåðèàë
ÕÀÂÑÐÀËÒ 1. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí òîî õýìæýýã á¿ðòãýõ õýìæèõ íýãæ
ÕÀÂÑÐÀËÒ 2. Òýýâðèéí õýðýãñëèéí êîä
ÒÎÂ×ÈËÑÎÍ ¯ÃÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ
ÁÒÊÓÑ Áàðààã òîäîðõîéëîõ, êîäëîõ óÿëäóóëñàí ñèñòåì
ÎÓÕÑÀ Îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëàë
ÄÀÔ (DAF, Delivered At Frontier) ýêñïîðòëîã÷ óëñûí õèë õ¿ðòëэõ äààòãàë, òýýâðèéí çàðäëûã
øèíãýýñýí ¿íý
ÑÈÏ (CIP, Cost Insurance Paid) èìïîðòëîã÷ óëñûí õèë õ¿ðòëэõ äààòãàë, òýýâðèéí çàðäëûã
øèíãýýñýí ¿íý
¯ÑÕ ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî
ÃÅÃ Ãààëèéí åðºíõèé ãàçàð
I. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1. Õóóëü òîãòîîõ áîëîí ã¿éöýòãýõ çàñàãëàë, îëîí óëñûí ýäèéí çàñãèéí áàéãóóëëàãóóä
áîëîí áóñàä õýðýãëýã÷äèéí õýðýãöýý, øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí
ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëæ, òàðõààõàä “Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûã á¿ðòãýõ, ñòàòèñòèêèéí
¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë”-ûí çîðèëãî îðøèíî.
1.2. Ýíýõ¿¿ àðãà÷ëàëûã ¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåì, Òºëáºðèéí òýíöëèéã áîëîâñðóóëàõ
àðãà÷ëàë, Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèìûã õÿëáàð÷ëàõ, óÿëäóóëàõ òóõàé Êèîòîãèéí
êîíâåíöèä íèéö¿¿ëýí 2010 îíä Í¯Á-ààñ ãàðãàñàí “Îëîí óëñûí áàðààíû õóäàëäààíû
ñòàòèñòèê: îéëãîëò áà òîäîðõîéëîëòóóä, 2010” çºâëºìæèä òóëãóóðëàí áîëîâñðóóëàâ.
1.3. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí íèéò ýðãýëò, ýêñïîðò, èìïîðò, õóäàëäààíû òýíöëèéã
òîîöîõîä ýíýõ¿¿ àðãà÷ëàëûã àøèãëàíà.
1.4. Ýêñïîðò, èìïîðòîä õàìààðàõ áàðààíû óðñãàë áîëîí õóäàëäààíû òºðëèéã ãààëèéí
á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèì, õýëöëèéí êîäûã àøèãëàí òîãòîîíî.
II. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûã á¿ðòãýõýä àøèãëàõ îéëãîëò, òîäîðõîéëîëò
Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûã á¿ðòãýõýä àøèãëàõ íýð òîìú¸îã äàðààõ áàéäëààð
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îéëãîíî:
2.1. “Ýäèéí çàñãèéí íóòàã äýâñãýð”-ò çàñàã çàõèðãààíû õóâüä Ìîíãîë Óëñàä
õàðúÿàëàãäàõ:
2.1.1. Õ¿í àì ÷ºëººòýé çîð÷èæ, áàðààãàà ã¿éëãýýíä îðóóëæ, õºðºíãºº áàéðøóóëàõ
ãàçàð ç¿éí íóòàã äýâñãýðèéã;
2.1.2. Ãàäààä îðíû çàñãèéí ãàçàðòàé òîõèð÷ ººðèéí îðíû äèïëîìàò òºëººëºã÷èéí
ãàçàð, ýðäýì øèíæèëãýýíèé áîëîí áóñàä áàéãóóëëàãûã áàéðëóóëàõààð ýçýìøñýí áóþó
ò¿ðýýñýëáýí ãàçàð íóòãèéã;
2.1.3. Ãàäààä äàëàé äàõ òóõàéí îðíû ìýäëèéí õýñýã áîëîí àãààðûí îðîí çàéã;
2.1.4.	Ãààëèéí õÿíàëòàä áàéãàà àëèâàà ÷ºëººò á¿ñ, ¿éëäâýðèéí ãàçàð,
àãóóëàõûã õýëíý.
2.2. “Ñòàòèñòèêèéí íóòàã äýâñãýð” ãýäýãò áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí ñòàòèñòèê
ìýäýýëëèéí õàìðàõ õ¿ðýýã îéëãîíî. Ñòàòèñòèêèéí íóòàã äýâñãýðò:
-Ãààëèéí íóòàã äýâñãýð;
-Ãààëèéí áàòàëãààò á¿ñ;
-×ºëººò á¿ñ;
-Áóñàä îðíû íóòàã äýâñãýðò áàéðëàõ Ìîíãîë Óëñûí ýçýìøëèéí ãàçàð;
-Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýðò áàéðëàõ áóñàä îðíû ýçýìøëèéí ãàçàð áàãòàíà.
2.3. “×ºëººò á¿ñ” ãýæ ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàðûí õóâüä ãààëèéí íóòàã äýâñãýðèéí
ãàäíà áàéãààä òîîöîãäîõ, õºðºíãº îðóóëàëò, àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààíû òóñãàé äýãëýì á¿õèé
Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýðèéí õýñãèéã õýëíý.
2.4. “ªì÷ëºõ ýðõ øèëæèõ”-ò áàðààã çàõèðàí çàðöóóëàõ, ºì÷ëºõ ýðõ íü íýã ýçýìøèã÷ýýñ
íºãººä øèëæèõèéã;
Äàðààõ íºõöëèéã ºì÷ëºõ ýðõ ýäëýã÷ íü ñîëèãäîîã¿é ÷ ºì÷ëºë øèëæñýíä òîîöíî.
¯¿íä:
2.4.1. Ñàëáàð êîìïàíèóäûí õîîðîíä õèë äàìíóóëàí øèëæ¿¿ëñýí;
2.4.2. Ãàäààäàä õàäãàëàõ, áîëîâñðóóëàõ, ¿çýñãýëýí ÿàðìàãò îðîëöîõ, ò¿ð
õóãàöààãààð õýðýãëýõ çîðèëãîîð ãàðãàñàí;
2.4.3. Íýã, ò¿¿íýýñ äýýø æèë áàðàà ò¿ðýýñýëñýí;
2.5. “Áàðàà” ãýæ ºì÷ëºõ ýðõ á¿õèé ýñâýë ºì÷ëºõ ýðõ íü íýãýýñ íºãººä øèëæèæ
áîëäîã, ýðýëò õýðýãöýýòýé ìàòåðèàëëàã ýä ç¿éë áîëîí ìýäýýëýë çººâºðëºõ òºõººðºìæèä
õàäãàëàãäñàí îþóíû á¿òýýëèéã;
2.6. “Ìîíãîëûí áàðàà” ãýæ ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò áîëîâñðóóëàëò õèéñíýýñ áóñàä
Ìîíãîë Óëñàä ¿éëäâýðëýñýí áàðàà, á¿òýýãäýõ¿¿í, ýñõ¿ë, Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð äýýð
÷ºëººò ýðãýëòýä áàéãàà ãàäààäûí áàðààã;
2.7. “Ãàäààäûí áàðàà” ãýæ 2.6-ä çààñíààñ áóñàä áàðààã;
2.8. “Áîëîâñðóóëàëòûí áàðàà”-íä ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò õèéãäýõ äàðààõ ¿éë
àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íä áèé áîëñîí áàðààã îéëãîíî.
2.8.1. òóõàéí áàðààã áîëîâñðóóëàõ, ýñõ¿ë áàÿæóóëàõ;
2.8.2. òóõàéí áàðààãààð øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ;
2.8.3. òóõàéí áàðààã ººð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõýä àøèãëàõ
2.9. “Õ¿ì¿¿íëýãèéí áîëîí áóöàëòã¿é òóñëàìæèéí áàðàà”-íä äàâàãäàøã¿é õ¿÷èí ç¿éë
áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ áóñàä ãàìøãèéí óëìààñ ó÷èðñàí õîõèðëûã àðèëãàõàä çîðèóëñàí,
ò¿¿í÷ëýí Ìîíãîë Óëñûí çàñãèéí ãàçðààñ ãàäààä óëñûí Çàñãèéí ãàçàð, îëîí óëñûí
áàéãóóëëàãàòàé áàéãóóëñàí ãýðýýíèé äàãóó áîëîí îëîí óëñûí õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæèéí
áàéãóóëëàãààñ õàðèó òºëáºðã¿éãýýð õ¿ëýýí àâñàí áàðààã;
2.10. “Çàñãèéí ãàçðûí ºð, òºëáºðèéí áàðàà”-íä ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí ÷àäàâõèéã
ñàéæðóóëàõ, ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð õàíäèâëàã÷ îðîí, îëîí óëñûí ñàíõ¿¿ãèéí
áàéãóóëëàãààñ àâñàí çýýëèéí òºëáºðò ãàðãàæ áàéãàà áàðààã îéëãîíî.
2.11. “Çàñãèéí ãàçðûí çýýëèéí áàðàà”-íä Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçàðòàé îëîí
óëñûí áàíê ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà, ãàäààä îðíû Çàñãèéí ãàçðààñ áàéãóóëñàí çýýëèéí
õýëýëöýýðèéí õ¿ðýýíä íèéë¿¿ëýãäýæ áàéãàà áàðààã;
2.12. “Õºðºíãº îðóóëàëòààð íèéë¿¿ëñýí áàðàà”-íä ãàäààäûí õºðºíãº îðóóëàëòòàé àæ
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àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ýêñïîðò, èìïîðòûã;
2.13. “Ìºíãºæñºí àëò” ãýæ ìºíãºíèé áîäëîãûã çîõèöóóëàõ ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãà
(ýñâýë òýäãýýðò õÿíàëò òàâüäàã áóñàä ýòãýýä)-ûí ìýäýëä áàéäàã ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áºãººä
ãàäààä âàëþòûí íººöèéí á¿ðýëäýõ¿¿í áîëãîí õàäãàëäàã àëòûã;
2.14. “Ìºíãºæººã¿é àëò”-íä íóíòàã áîëîí áóñàä õýëáýðòýé, áîëîâñðóóëààã¿é ýñõ¿ë
õàãàñ áîëîâñðóóëñàí àëò, ãóëäìàé çýðýã ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòààð àøèãëàãäàõ, ¿íý
öýíýý àëäàõã¿é õàäãàëàãäàõ àëòûã;
2.15. Ã¿éëãýýíä îðîîã¿é ìºíãºí òýìäýãò, çîîñ”-íä ã¿éëãýýíä îðóóëàõ çîðèëãîîð
Ìîíãîëáàíêíààñ ãàäààä îðîíä õýâë¿¿ëýí óëñûí õèëýýð îðóóëæ áàéãàà ¿íäýñíèé ìºíãºí
òýìäýãòèéí /òºãðºãèéí/ øèíý äýâñãýðò, çîîñûã;
2.16. “¯íýò öààñ”-ò Çàñãèéí ãàçàð áîëîí áóñàä ýðõ á¿õèé ýòãýýäýýñ ãàðãàñàí ºðèéí
áè÷èã /áîíä/, êîìïàíèéí á¿õ òºðëèéí õóâüöàà, êîìïàíèéí ãàðãàñàí, ýñõ¿ë ãàðãàõààð ñàíàë
áîëãîæ áóé õóâüöààã õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ ýðõèéí áè÷èã /îïöèîí/, õºðºíãº îðóóëàëòûí
ñàíãèéí õóâüöàà, ò¿¿í÷ëýí Ñàíõ¿¿ãèéí çîõèöóóëàõ õîðîîíîîñ “¯íýò öààñíû çàõ çýýëèéí
òóõàé” Ìîíãîë Óëñûí õóóëüä íèéö¿¿ëýí ¿íýò öààñ ãýæ òîäîðõîéëñîí áàðèìòûã;
2.17. “Ã¿éëãýýíä îðîîã¿é ¿íýò öààñ”-ò ã¿éëãýýíä îðóóëàõ çîðèëãîîð ãàäààä îðîíä
õýâë¿¿ëñýí ¿íýò öààñûã;
2.18. “Èìïîðò”-ä óëñûí ìàòåðèàëëàã íººöèéã íýìýãä¿¿ëýí, õèëèéí ÷àíàäààñ ýäèéí
çàñãèéí íóòàã äýâñãýðò îðóóëæ áàéãàà áàðààã òîîöíî. Íèéò èìïîðòîä ãàäààäûí áàðààíû
øóóä èìïîðò, ìîíãîëûí áàðààíû ðåèìïîðò áàãòàíà.
2.19. “Ýêñïîðò”-ä óëñûí ìàòåðèàëëàã íººöèéã õîðîãäóóëàí, ýäèèí çàñãèéí íóòàã
äýâñãýðýýñ õèëèéí ÷àíàäàä ãàðãàæ áàéãàà áàðààã òîîöíî. Íèéò ýêñïîðòîä ìîíãîëûí áàðààíû
øóóä ýêñïîðò, ãàäààäûí áàðààíû ðåýêñïîðò áàãòàíà.
2.20. “Ðåèìïîðò”-ä ºìíº íü ýêñïîðòîä á¿ðòãýãäñýí ìîíãîëûí áàðààíû èìïîðòûã
îéëãîíî. Äàðààõ òîõèîëäîëä ðåèìïîðòîä òîîöíî:
-Õèëèéí ÷àíàäàä ýêñïîðòîä ãàðãàñàí ìîíãîëûí áàðààã áóöààí îðóóëàõàä;
-Áîëîâñðóóëàõ ãîðèìîîð õèëèéí ÷àíàäàä ãàðãàñàí ìîíãîëûí áàðààã áóöààí
îðóóëàõàä (ãàðàë ¿¿ñýë ººð÷ëºãäººã¿é íºõöºëä);
-Ãàäààäàä ÷ºëººò ýðãýëòýíä áàéñàí ìîíãîëûí áàðààã áóöààí îðóóëàõàä (ãàðàë
¿¿ñýë ººð÷ëºãäººã¿é íºõöºëä);
-Áóöààãäñàí áàðàà (õ¿ëýýí àâàã÷ õ¿ëýýí àâàõààñ òàòãàëçñàí, ãîëîãäñîí çýðýã);
2.21. “Ðåýêñïîðò”-ä ºìíº íü èìïîðòîä á¿ðòãýãäñýí ãàäààäûí áàðààíû ýêñïîðòûã
îéëãîíî. Äàðààõ òîõèîëäîëä ðåýêñïîðòîä òîîöíî:
-Ãààëèéí áàòàëãààò á¿ñýä (òàòâàðã¿é áàðààíû äýëã¿¿ð, ¿çýñãýëýíãèéí ãàçðààñ
áóñàä) îðóóëñàí ãàäààäûí áàðààã õèëèéí ÷àíàäàä áóöààí ãàðãàõàä;
-Ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò áîëîâñðóóëàëò õèéãäñýí ãàäààäûí áàðààã õèëèéí
÷àíàäàä áóöààí ãàðãàõàä (ãàðàë ¿¿ñýë ººð÷ëºãäººã¿é íºõöºëä);
-Ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò ÷ºëººò ýðãýëòýíä áàéñàí ãàäààäûí áàðààã õèëèéí
÷àíàäàä áóöààí ãàðãàõàä (ãàðàë ¿¿ñýë ººð÷ëºãäººã¿é íºõöºëä);
-Áóöààãäñàí áàðàà (õ¿ëýýí àâàã÷ õ¿ëýýí àâàõààñ òàòãàëçñàí, ãîëîãäñîí çýðýã);
Äàðààõ òîõèîëäîëä ðåýêñïîðòîä òîîöîõã¿é:
-ªìíº íü èìïîðòîä á¿ðòãýãäýýã¿é, õèëèéí ÷àíàäààñ ò¿ð õóãàöààãààð îðóóëñàí
ãàäààäûí áàðààã áóöààí ãàðãàõàä;
-Áîëîâñðóóëàõ ãîðèìîîð õèëèéí ÷àíàäààñ îðóóëñàí ãàäààäûí áàðààíä
áîëîâñðóóëàëò õèéñíèé äàðàà ìîíãîëûí ãàðàë ¿¿ñýëòýé áîëîí áóöààí ãàðãàõàä;
2.22. “Áàðàà ñîëèëöîî” ãýæ áàðààã òºëáºðã¿é ñîëèëöñîí õóäàëäààã;
2.23. “Õóäàëäààíû ò¿íø îðîí” ãýæ õóäàëäààíû á¿ðòãýëèéí åðºíõèé ñèñòåìèéí äàãóó
ýêñïîðòûí õóâüä áàðààã õ¿ëýýí àâàã÷ óëñ, èìïîðòûí õóâüä áàðààíû ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñûã;
2.24. “Ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñ” ãýæ áàðààíû ãàðàë ¿¿ñëèéí ä¿ðìèéí øàëãóóðûí äàãóó
òóõàéí áàðààã á¿ðýí ¿éëäâýðëýñýí ýñâýë áàðààíä ¿ëýìæ õýìæýýíèé áîëîâñðóóëàëò õèéñýí
óëñûã;
2.25. “Õ¿ëýýí àâàã÷ óëñ” ãýæ òóõàéí áàðààã õýðýãëýõ, àøèãëàõ, ýñõ¿ë, áîëîâñðóóëàõ
óëñûã;
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2.26. “Èëãýýã÷ óëñ” ãýæ áàðààíû îëîí óëñûí òýýâýðëýëò õèéãäýæ ýõýëñýí óëñûã îéëãîõ
áºãººä òýýâðèéí áàðèìòàí äýýð áàðààã èëãýýã÷ óëñ ãýæ á¿ðòãýãäñýí áàéíà.
III. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûã á¿ðòãýõ, ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð
3.1. Á¿ðòãýëèéí ñèñòåì
3.1.1. Áàðààíû èìïîðò, ýêñïîðòûí ñòàòèñòèêèéã õóäàëäààíû á¿ðòãýëèéí åðºíõèé
ñèñòåìèéí äàãóó õºòºëíº.
3.1.2. Õóäàëäààíû á¿ðòãýëèéí åðºíõèé ñèñòåìèéí äàãóó èìïîðòîä áàðààíû
äàðààõ óðñãàë õàìààðíà. ¯¿íä:
3.1.2.1. Ãàäààäûí áàðààã õèëèéí ÷àíàäààñ äîòîîäûí õýðýãëýýíä çîðèóëàí
îðóóëàõ;
3.1.2.2. Ãàäààäûí áàðààã õèëèéí ÷àíàäààñ ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò
áîëîâñðóóëàõ /çàñâàðëàõààñ áóñàä/ ãîðèìîîð îðóóëàõ;
3.1.2.3. Õèëèéí ÷àíàäàä áîëîâñðóóëàõààð ãàðãàñàí ìîíãîëûí áàðààã ãààëèéí
íóòàã äýâñãýðò áóöààí îðóóëàõ (ðåèìïîðò);
3.1.2.4. Ãàäààäûí áàðààã õèëèéí ÷àíàäààñ äîòîîäûí õýðýãëýýíä çîðèóëàí
áîëîâñðóóëàõààð (çàñâàðëàõààñ áóñàä) îðóóëàõ;
3.1.2.5. Ãàäààäûí áàðààã õèëèéí ÷àíàäààñ ãààëèéí áàòàëãààò àãóóëàõ,
¿éëäâýðèéí ãàçàð, áàðèëãûí òàëáàé, ÷ºëººò á¿ñ, òóñãàé á¿ñýä îðóóëàõ;
3.1.2.6.Ãàäààäûí áàðààã ãààëèéí áàòàëãààò ¿çýñãýëýíãèéí ãàçàð áîëîí
òàòâàðã¿é áàðààíû äýëã¿¿ðýýñ ãààëèéí íóòàãäýâñãýðò îðóóëàõ;
3.1.2.7. Õèëèéí ÷àíàäàä á¿ðìºñºí ãàðãàñàí ìîíãîëûí áàðààã ãààëèéí íóòàã
äýâñãýðò áóöààí îðóóëàõ.
3.1.2.8.Ãàäààäûí áàðààã ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò 1 æèë áà ò¿¿íýýñ äýýø
õóãàöààíû ò¿ðýýñýýð îðóóëàõ;
3.1.3. Õóäàëäààíû á¿ðòãýëèéí åðºíõèé ñèñòåìèéí äàãóó ýêñïîðòîä áàðààíû
äàðààõ óðñãàë õàìààðíà. ¯¿íä:
3.1.3.1. Ìîíãîëûí áàðààã õèëèéí ÷àíàäàä á¿ðìºñºí ãàðãàõ;
3.1.3.2. Ãàäààäûí áàðààã õèëèéí ÷àíàäàä áóöààí ãàðãàõ;
3.1.3.3. Ìîíãîëûí áàðààã õèëèéí ÷àíàäàä áîëîâñðóóëàõ (çàñâàðëàõààñ áóñàä)
ãîðèìîîð ãàðãàõ;
3.1.3.4. Áîëîâñðóóëàëò õèéñýí ãàäààäûí áàðààã áóöààí ãàðãàõ;
3.1.4. Õóäàëäààíû á¿ðòãýëèéí åðºíõèé ñèñòåìèéí äàãóó áàðààíû äàðààõ
óðñãàëûã áàðààíû ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêò òóñãàõã¿é:
3.1.4.1. Äàìæèí ºíãºð¿¿ëýõ áàðàà;
3.1.4.2. Ò¿ð (1 æèëýýñ äîîø) õóãàöààãààð îðóóëæ (ãàðãàæ) áàéãàà áàðàà;
3.1.4.3. Óñòãàõ áàðàà;
3.1.5. Áàðààíû ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä áàðààã á¿ðòãýõ
õóãàöààã èìïîðòûí õóâüä áàðààã ýçýíä íü îëãîõûã çºâøººðñºí, ýêñïîðòûí õóâüä áàðààã
óëñûí õèëýýð ãàðãàõûã çºâøººðñºí îãíîîãîîð òîîöîæ á¿ðòãýíý.
3.2. Á¿ðòãýëä õàìðàãäàõ, ¿ë õàìðàãäàõ áàðàà
3.2.1. Ýêñïîðò, èìïîðòîä îðóóëæ òîîöîõ áàðàà:
3.2.1.1. Ìºíãºæººã¿é àëò;
3.2.1.2. Ã¿éëãýýíä îðîîã¿é ìºíãºí òýìäýãò, çîîñ, ¿íýò öààñ. Ã¿éëãýýíä
îðîîã¿é ìºíãºí òýìäýãò, çîîñ, ¿íýò öààñ íü òºëáºðèéí õýðýãñëýýð õýðýãëýãäýýã¿é áàéõ òóë
“áàðàà” ãýæ ¿çíý;
3.2.1.3. Çàñãèéí ãàçðûí øóãàìààð ãàäààä òóñëàìæèéí õºòºëáºð áîëîí
äàéíû íºõºí òºëáºðèéí äàãóó ýäèéí çàñãèéí íóòàã äýâñãýðò îðóóëæ, ò¿¿íýýñ ãàðãàæ
áàéãàà èðãýíèé áîëîí öýðãèéí çîðèóëàëòòàé áàðàà (òºëáºð, õàíäèâ, çýýë, ñîëèëöîîíû
áàðàà õàìààðíà);
3.2.1.4. Õ¿ì¿¿íëýãèéí áîëîí áóöàëòã¿é, ÿàðàëòàé òóñëàìæèéí áàðàà.
Çàñãèéí ãàçàð, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà áîëîí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí õ¿ì¿¿íëýãèéí
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áîëîí áóöàëòã¿é òóñëàìæèéí õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä îðóóëæ, ýñâýë, ãàðãàæ áàéãàà õ¿íñíèé
á¿òýýãäýõ¿¿í, õóâöàñ õýðýãëýë, ýì ýìíýëãèéí õýðýãñýë áîëîí áóñàä áàðàà;
3.2.1.5. Áýëýãëýë, õàíäèâûí áàðàà;
3.2.1.6. Áàðàà ñîëèëöîîíû õóäàëäàà;
3.2.1.7. Öýðãèéí çîðèóëàëòòàé áàðàà;
3.2.1.8. Çîð÷èã÷èéí àðèëæààíû øèíæ ÷àíàðòàé áàðàà;
3.2.1.9. Áîëîâñðóóëàëòûí áàðàà. Áîëîâñðóóëàëò õèéõ áîëîí áîëîâñðóóëàëò
õèéãäñýí áàðààíä áîëîâñðóóëàõ ¿éë àæèëëàãààíû ãýðýýíä òóñãàãäñàí áàðàà áîëîí ýíý ¿éë
àæèëëàãààíä àøèãëàãäàõ áàðàà õàìààðíà.
3.2.1.10. Êîíñèãíàöèéí áàðàà. Óëñûí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ ¿åä ºì÷ëºëèéí ýðõ
øèëæýýã¿é, àðèëæèõ çîðèëãî á¿õèé áàðàà.
3.2.1.11. Àðèëæààíû çîðèóëàëòòàé áè÷ëýãòýé áîëîí áè÷ëýãã¿é ìýäýýëýë
çººâºðëºã÷ (àóäèî, âèäåî õàëüñ, êîìïàêò äèñê, ã.ì).
3.2.1.12. Ñàëáàð êîìïàíèóäûí õîîðîíä õèë äàìíóóëàí øèëæ¿¿ëñýí áàðàà.
Íýã óäèðäëàãàòàé õèë äàìíàñàí êîìïàíèéí ñàëáàð, íýãæ¿¿äèéí õîîðîíä øèëæ¿¿ëæ áàéãàà
áàðàà;
3.2.1.13. Áóöààãäñàí áàðàà; Ðåýêñïîðò, ðåèìïîðòîîð á¿ðòãýíý.
3.2.1.14. Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷, õèé, óñ. Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷, õèé, óñûã
òîîëóóðûí çààëòûã ¿íäýñëýí õèéñýí ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ìýäýýëëèéã ¿íäýñëýí
ñòàòèñòèêò á¿ðòãýíý.
3.2.1.15. Óëñ õîîðîíäûí øóóäàí èëãýýìæèéí áàðàà. Øóóäàí èëãýýìæýýð
óëñûí õèëýýð íýâòð¿¿ëñýí àðèëæààíû øèíæ ÷àíàðòàé áàðàà;
3.2.1.16. Øèëæèí ñóóðüøèã÷äûí ¿íý á¿õèé ýä ç¿éëñ. Óëñûí õèëýýð íýâòýð÷
áàéãàà øèëæèí ñóóðûøèã÷äûí ¿íý á¿õèé ýä ç¿éë;
3.2.1.17. Íýã, ò¿¿íýýñ äýýø æèëýýð ò¿ðýýñëýõ áàðàà;
3.2.1.18. Öàõèì õóäàëäààíû áàðàà. Çàõèàëãà áîëîí òºëáºð íü öàõèì õýëáýðýýð
(èíòåðíýòýýð) õèéãäýæ, ãààëèéí õèëýýð íýâòýð÷ áàéãàà áàðàà;
3.2.1.19. Õóó÷èí ýä ç¿éëñ. Ýíý òºðºëä ºìíº íü õýðýãëýãäýæ áàéñàí ¿éëäâýðèéí
òîíîã òºõººðºìæ, àõóéí áàðàà (æèøýýëáýë: êîìïüþòåð, àâòîìàøèí ãýõ ìýò) õîîñîí ëîíõ,
òîðõ, ñàâ áàãëàà áîîäîë, õóó÷èí õóâöàñ çýðýã;
3.2.1.20. Òîäîðõîé ¿íý ºðòºã á¿õèé ¿éëäâýðëýëèéí õàÿãäàë, ¿ëäýãäýë
(òóõàéëáàë, õàÿãäàë ëààç, õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýëýýñ ãàðñàí ¿ëäýãäýë, õàÿãäàë çýðýã), àþóëòàé
õîã õàÿãäàë;
3.2.1.21. Óñàí, àãààðûí áîëîí áóñàä òýýâðèéí õýðýãñýë. Àðèëæààíû
çîðèóëàëòààð ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëæ áàéãàà á¿õ òºðëèéí òýýâðèéí õýðýãñýë (óñàí îíãîö,
çàâü, òºìºð çàìûí áîëîí àãààðûí òýýâðèéí õýðýãñýë, àâòîìàøèí);
3.2.1.22. Äàðààõ òîõèîëäîëä îíãîöíû ò¿ëø, øàòàõóóí, õ¿íñ áîëîí ñýëáýã,
òîíîã õýðýãñëèéã ýêñïîðòîä îðóóëæ òîîöíî:
-Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñãèéí íóòàã äýâñãýðò ãàçàðäñàí ãàäààäûí íèñýõ
îíãîöîíä îëãîñîí;
-Ãàäààäûí íóòàã äýâñãýðò Ìîíãîëûí íèñýõ îíãîöíîîñ ãàäààäûí íèñýõ îíãîöîíä
îëãîñîí;
-Ìîíãîëûí íèñýõ îíãîöíîîñ ãàäààäûí íèñýõ îíãîöíû áóóäàëä áóóëãàñàí;
3.2.1.23. Ìîíãîëûí íèñýõ îíãîöíû õýðýãöýýíä àâñàí ñýëáýã, ýä àíãè,
áýõýëãýýíèé òîíîã õýðýãñýë, ò¿ëø, øàòàõóóí, õ¿íñ, áîëîí áóñàä ýä ç¿éëèéã èìïîðòîä îðóóëæ
òîîöíî:
-Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñãèéí íóòàã äýâñãýðò ãàäààäûí íèñýõ îíãîöíîîñ
îëãîñîí;
-Ãàäààäûí íóòàã äýâñãýðò ãàäààäûí íèñýõ îíãîöíîîñ îëãîñîí;
3.2.1.24. Á¿õ òºðëèéí õîëáîîíû êàáåëü, õîîëîé, öàõèëãààí äàìæóóëàõ øóãàì.
Ýäãýýð áàðààã ººð óëñûí íóòàã äýâñãýðò áàéðëóóëàõààð øèëæ¿¿ëýõ òîõèîëäîëä áàðààíû
óðñãàëààñ õàìààð÷ ýêñïîðò, èìïîðòîä á¿ðòãýíý.
3.2.1.25. Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãààñ õ¿ëýýí àâñàí áîëîí îëîí óëñûí
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áàéãóóëëàãààñ èëãýýñýí áàðàà. Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà íü áàðààã õ¿ëýýí àâ÷ áàéãàà óëñûí
íóòàã äýâñãýðò áàéðøèæ áàéãàà áîë ñòàòèñòèêèéí á¿ðòãýëä õàìààðàõã¿é.
3.2.1.26. Õàäãàëàõ, áîëîâñðóóëàõ, ¿çýñãýëýí ÿàðìàãò îðîëöîõ áîëîí áóñàä
çîðèëãîîð ò¿ð õóãàöààãààð íýâòð¿¿ëñýí áîëîâ÷ õóäàëäàãäñàí áàðààã;
3.2.2. Ýêñïîðò, èìïîðòîä îðóóëæ òîîèîõãóé áàðàà:
3.2.2.1. Ìºíãºæñºí àëò; /ìºíãºæñºí àëò íü ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñýë áîëîõ òóë
“áàðàà” ãýæ ¿çýõã¿é áºãººä 7108.20 êîäîä õàìààðóóëàí àíãèëíà/
3.2.2.2. Ã¿éëãýýíä îðóóëñàí ìºíãºí äýâñãýðò, çîîñ, ¿íýò öààñ /¿¿íä ãàäààä
âàëþòûí çóçààòãàë îðíî/;
3.2.2.3. Öàõèì áàéäëààð íýã îðíîîñ íºãººä íèéë¿¿ëæ áàéãàà íîì, ïðîãðàì
õàíãàìæ, êèíî çýðýã;
3.2.2.4. Õèëèéí ÷àíàäàä 1 æèë õ¿ðòýë õóãàöààãààð, ººð÷ëºëò îðóóëàõã¿é
íºõöºëòýé ò¿ð ãàðãàñàí, ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò 1 æèë õ¿ðòýë õóãàöààãààð, ººð÷ëºëò
îðóóëàõã¿é íºõöºëòýé ò¿ð îðóóëñàí áàðàà;
3.2.2.5. Óëñ õîîðîíä äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëýõ áàðàà;
3.2.2.6. Çàõèàëãûí ñîíèí, òîãòìîë õýâëýë;
3.2.2.7. Çàõèàëãûí äàãóó õèéãäñýí ïðîãðàì õàíãàìæ, ò¿¿íèéã àãóóëæ áàéãàà
äèñê, ýõ áè÷ëýã õèéãäñýí àóäèî áîëîí âèäåî õàëüñ, çàõèàëãààð õèéãäñýí çóðàã òºñºë;
3.2.2.8. Ãàäààäàä áàéãàà ººðèéí ýçýìøëèéí íóòàã äýâñãýð, ýë÷èí ñàéäûí
ÿàì, öýðãèéí áààçàä íèéë¿¿ëæ áóé áàðàà. Ìºí Ìîíãîë Óëñ äàõü ãàäààäûí ýçýìøëèéí
íóòàã äýâñãýð, ýë÷èí ñàéäûí ÿàì, öýðãèéí áààç áîëîí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãàä íèéë¿¿ëñýí
áàðàà;
3.2.2.9. Íýã æèë õ¿ðòýë õóãàöààãààð ò¿ðýýñëýõ /¿éë àæèëëàãààíû ò¿ðýýñ/
áàðàà;
3.2.2.10. Óñòãàõ áàðàà;
3.2.2.11. Çººâºðëºõ çîðèëãî á¿õèé ýðãýëòèéí ñàâ, áàãëàà, áîîäîë, êîíòåéíåð,
öèñòåðí çýðýã;
3.2.2.12. Çàñâàð ¿éë÷èëãýý õèéëãýõýýð óëñûí õèëýýð íýâòð¿¿ëæ áóé áàðàà;
3.2.2.13. Çîð÷èã÷èéí õóâèéí õýðýãëýýíèé áàðàà;
3.2.2.14. Äýýæ, çàãâàðûí áàðàà (òóõàéëáàë, øèíæèëãýýíä ÿâóóëæ áàéãàà
õ¿íèé öóñ, ýä ýðõòýí, óóë óóðõàéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé äýýæ ãýõ ìýò);
3.2.2.15. ¯çýñãýëýí õóäàëäàà, ñî¸ë, óðëàãèéí àðãà õýìæýýíèé ¿éë àæèëëàãààíä
àøèãëàãäàõ áàðàà;
3.2.3. Áàðààíû ýêñïîðò èìïîðòîä òîîöîãäîõã¿é òóñãàéëàí á¿ðòãýãäýõ áàðàà:
3.2.3.1. Äàâàãäàøã¿é õ¿÷èí ç¿éëèéí óëìààñ ãàðñàí õîõèðëûã àðèëãàõ, áàðèëãà
áàéãóóëàìæ áàðèõ çýðýã òîäîðõîé çîðèëãîîð ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò 1 æèëýýñ äýýøã¿é
õóãàöààãààð îðóóëàõ, ýñõ¿ë, õèëèéí ÷àíàäàä áóöààí ãàðãàõ ìàøèí ìåõàíèçì, òåõíèê
õýðýãñýë;
3.2.3.2. Ìîíãîë óëñàä áàéãàà äèïëîìàò òºëººëºã÷èéí ãàçàð áîëîí ãàäààä
îðíû çýâñýãò õ¿÷èí, ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãûí áîëîí ãàäààä óëñàä áàéðëàõ
Ìîíãîë Óëñûí äèïëîìàò òºëººëºã÷èéí ãàçàð áîëîí çýâñýãò õ¿÷èí, ýðäýì øèíæèëãýýíèé
áàéãóóëëàãûí àëáàí õýðýãöýýíèé áàðàà;
3.2.3.3. Çàñâàð, òåõíèêèéí ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòààð îðóóëæ/ãàðãàæ áàéãàà
áàðàà;
3.2.3.4. Àðèëæààíû ºðòºã àãóóëààã¿é õîã, õàÿãäàë;
3.2.3.5. Óñòãàõ áàðàà;
3.2.3.6. Óëñûí õèëýýð õóóëü áóðààð íýâòð¿¿ëñýí áàðàà.
3.3. Àíãèëàë, õýìæèõ íýãæ
3.3.1. Ýêñïîðò, èìïîðòûí ã¿éöýòãýëèéã áàðààíû íýð òºðëººð ãàðãàõàä “Áàðààã
òîäîðõîéëîõ, êîäëîõ óÿëäóóëñàí ñèñòåì” /ÁÒÊÓÑ/-èéí àíãèëëûã àøèãëàíà.
3.3.2. Ýêñïîðò, èìïîðòûí ã¿éöýòãýëèéã ÁÒÊÓÑ-èéí àíãèëëààñ “Îëîí óëñûí
õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëàë”-ä õºðâ¿¿ëíý.
3.3.3.	Áàðààíû òîî õýìæýýã õàâñðàëòààð áàòàëñàí ñòàíäàðò õýìæèõ íýãæýýð
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èëýðõèéëíý.

3.3.4.	Áàðààã Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð íýâòð¿¿ëñýí òýýâðèéí õýðýãñëýýð àíãèëæ,
á¿ðòãýíý. Òýýâðèéí õýðýãñëèéí êîäûã õàâñðàëò 2-ò õàðóóëàâ.
3.3.5. “Õºäºëãººíò áóñ òýýâýð”-ò õèéí õîîëîé, öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé øóãàì
çýðýã õàìààðàõ áºãººä òýýâðèéí òºðëèéã òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é áàéãàà òîõèîëäîëä
“òýýâðèéí áóñàä òºðºë”-èéã ñîíãîíî.
3.3.6. Ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä çîðèóëàí äýëõèéí óëñ
îðíóóäûã êîäëîõäîî Íýãäñýí ¯íäýñòíèé Áàéãóóëëàãààñ áîëîâñðóóëñàí óëñ îðíû ñòàíäàðò
êîäûã áàðèìòàëíà.
3.4. Áàðààíû ¿íý, ¿íýëãýý
3.4.1. Áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ¿íèéã òîäîðõîéëîõ ¿íäñýí ýõ ¿¿ñâýð íü ãààëèéí ¿íý
áàéíà /ÑÈÔ, ÄÀÏ/.
3.4.2. Èìïîðòûí áàðààã ÑÈÔ-Ìîíãîë óëñûí õèëèéí áîîìò íºõöëèéí ¿íýýð
á¿ðòãýíý. ÑÈÏ íºõöëèéí ¿íýä áàðààíû ¿íý, Ìîíãîë óëñûí õèë õ¿ðòýëõ áàðààã òýýâýðëýõòýé
õîëáîîòîé çàðäàë áîëîí äààòãàëûí çàðäàë îðíî.
3.4.3. Ýêñïîðòûí áàðààã ÄÀÏ-Ìîíãîë óëñûí õèëèéí áîîìò íºõöëèéí ¿íýýð
á¿ðòãýíý. ÄÀÏ íºõöëèéí ¿íýä áàðààíû ¿íý, Ìîíãîë óëñûí õèë õ¿ðòýëõ òýýâýð, äààòãàëûí
çàðäàë îðíî.
3.4.4. Çàðèì îíöëîã áàðààíû ¿íýëãýýã äàðààõ áàéäëààð òîäîðõîéëíî:
3.4.4.1. Ã¿éëãýýíä îðîîã¿é ìºíãºí òýìäýãò /òºãðºãèéí øèíý äýâñãýðò/,
çîîñ, ¿íýò öààñûã ÑÈÏ íºõöëèéí ¿íýýð áóþó çàõèàëàã÷ààñ õýâë¿¿ëýõýýð òºëñºí çàðäàë
äýýð Ìîíãîë Óëñûí õèë õ¿ðòýëõ òýýâýðëýëò áîëîí äààòãàëûí çàðäëûã íýìñýí ¿íýýð;
(Ìîíãîëáàíêíààñ áîëîí çàõèàëàã÷ààñ ã¿éëãýýíä îðîîã¿é ìºíãºí òýìäýãò, çîîñ, ¿íýò
öààñíû õýâë¿¿ëñýí çàðäëûí òºëáºðèéí áàðèìòûã òóõàé á¿ð òîäîðõîéëæ, ãààëèéí
áàéãóóëëàãàä ìýä¿¿ëñýí áàéíà).
3.4.4.2. Ã¿éëãýýíä îðóóëñàí çîîñ, ìºíãºí òýìäýãòèéí ¿íèéã íýðëýñýí ¿íýýð;
3.4.4.3. Àðèëæààíû çîðèóëàëòûí ìýäýýëýë áîëîí ïðîãðàì õàíãàìæ àãóóëñàí
êîìïàêò äèñê, àóäèî, âèäåî õàëüñ, ã.ì /òóñãàé çàõèàëãààð õèéãäýýã¿é/-èéã àóäèî, âèäåî
õàëüñ, äèñêèéí ¿íý áîëîè ò¿¿íä áè÷èãäñýí ìýäýýëëèéí ¿íèéã íýìñýí ¿íýýð;
3.4.4.4. Áîëîâñðóóëàëòûí áàðààã áîëîâñðóóëàëò õèéñýí õýñãèéí ¿íèéã
íýìñýí ¿íýýð;
3.4.4.5. Íýã, ò¿¿íýýñ äýýø æèëèéí õóãàöààãààð ò¿ðýýñëýõ áàðààã àðèëæààíû
çîðèóëàëòòàé áàðààòàé àäëààð ¿íýëíý.
3.5. Õóäàëäààíû òóíø îðíóóä
3.5.1. Áàðààíû ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñûã èìïîðòûí; áàðààã õ¿ëýýí àâàã÷ óëñûã
ýêñïîðòûí ò¿íø îðîí ãýæ ¿çíý.
3.5.2. Äàðààõ òîõèîëäîëä èëãýýã÷ óëñûã èìïîðòûí ò¿íø îðîí ãýæ ¿çíý:
3.5.2.1. Ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñ íü òîäîðõîé áóñ áàðààíä;
3.5.2.2. Óëñóóäûí õîëáîî, ãààëèéí áîëîí ýäèéí çàñãèéí îëîí óëñûí õîëáîîíû
àëü íýãä ¿éëäâýðëýñýí áàðààíû ãàðàë óëñûã òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä;
3.5.2.3. ÁÒÊÓÑ-èéí 97 äóãààð á¿ëýãò õàìààðàõ “Óðëàãèéí á¿òýýë, öóãëóóëãûí
ç¿éëñ, ýðòíèé ¿íýò õîâîð ç¿éë”;
3.5.2.4. Ðåèìïîðò /ýíý òîõèîëäîëä òóõàéí óëñ ººðòýéãºº õóäàëäàà õèéñýí ìýò
õàðàãäàõ òóë áàðààã èëãýýã÷ óëñûã õóäàëäààíû ò¿íø îðîí ãýæ ¿çíý/.
3.6. Ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð
3.6.1. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí ¿íäñýí ýõ ¿¿ñâýð
íü “Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðààíû ìýä¿¿ëýã” (ãààëèéí ìýä¿¿ëýã) áîëîí Ìîíãîëáàíêíû
àëòíû àðèëæààíû ìýäýý çýðýã áàéíà. Ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí áîäèò áàéäëûã õàíãàõ
çîðèëãîîð áóñàä ýõ ¿¿ñâýðèéí ìýäýýëëèéã äàâõàðäóóëàõã¿é àøèãëàæ áîëíî.
3.6.2. Áàðààíû ãàäààä õóäàëäààã á¿ðòãýõýä ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí äàðààõ
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã àøèãëàíà. ¯¿íä:
3.6.2.1. Áàðààíû êîäûã ÁÒÊÓÑ-èéí àíãèëëààð;
3.6.2.2. Áàðààíû íýðèéã ÁÒÊÓÑ-èéí áàðààíû áè÷èãëýëýýð;
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3.6.2.3. Áàðààã ýçýíä îëãîõ áîëîí óëñûí õèëýýð ãàðãàõûã çºâøººðñºí îãíîî;
3.6.2.4. Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ãîðèì;
3.6.2.5. Õýëöýë;
3.6.2.6. Ñòàòèñòèê ä¿í (ìÿíãàí àì.äîëëàðààð);
3.6.2.7. Àíãèëëûí õýìæèõ íýãæ, òîî õýìæýý;
3.6.2.8. Ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñ;
3.6.2.9. Õ¿ëýýí àâàã÷ óëñ;
3.6.2.10. Õàíäèâëàã÷ óëñ, èëãýýã÷ óëñ;
3.6.2.11. Õèë äýýðõ òýýâðèéí õýðýãñýë;
IV. Áàðààíû ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêèéí
¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, òýäãýýðèéã òîîöîõ àðãà ç¿é
Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí ñòàòèñòèêò äàðààõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàìðóóëíà. ¯¿íä:
4.1. Íèéò áàðàà ýðãýëò. Íèéò áàðàà ýðãýëò íü ýêñïîðò, èìïîðòûí íèéëáýð áàéíà.
4.2. Ýêñïîðò, èìïîðò. Àðãà÷ëàëûí 3.3.1-ä çààãäñàí áàðààíóóäûí ãààëèéí
á¿ðä¿¿ëýëòèéí õàðãàëçàõ ãîðèìûí êîä, õýëöëèéí òºðëèéí êîäîîð àíãèëæ, ãààëèéí
ìýä¿¿ëãèéí “ñòàòèñòèê ä¿í” ¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð áàéíà.
4.3. Òýíöýë. Ýêñïîðòîîñ èìïîðòûã õàññàí ä¿í áàéíà. (-) òýìäýãòýé ãàðâàë àëäàãäàëòàé,
(+) òýìäýãòýé ãàðâàë àøèãòàé ãýæ ¿çíý.
4.4. Ðåýêñïîðò, ðåèìïîðò. Ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí “õýëöëèéí òºðëèéí êîä” õ¿ñíýãòýíä
áè÷èãäñýí “ðåýêñïîðò, ðåèìïîðò” àíãèëàëä õàìààðàõ áàðààíû íèéëáýð áàéíà.
4.5. Ýêñïîðò, èìïîðò, õóäàëäààíû òºðëººð
/Âàëþòûí òºëáºðòýé, áàðàà ñîëèëöîî, áîëîâñðóóëàëòûí, òóñëàìæèéí çýðýã/
Ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí “õýëöëèéí òºðëèéí êîä”-îîð àíãèëñàí “ñòàòèñòèê ä¿í”
¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð áàéíà.
4.6. Èìïîðòûí áàðàà.
/áàðàà-îðíîîð, îðîí-áàðààãààð/
Áàðààíû èìïîðòûã ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñààð ìºí ò¿íø îðîíòîé õèéñýí èìïîðòûí áàðààã
ãîë íýð òºðëººð àíãèëñàí, “òîî õýìæýý”, “ñòàòèñòèê ä¿í” ¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð áàéíà.
4.7. Ýêñïîðòûí áàðàà.
/áàðàà-îðíîîð, îðîí-áàðààãààð/
Áàðààíû ýêñïîðòûã õ¿ëýýí àâàã÷ óëñààð, ìºí ò¿íø îðîíòîé õèéñýí ýêñïîðòûí áàðààã
ãîë íýð òºðëººð àíãèëñàí, “òîî õýìæýý”, “ñòàòèñòèê ä¿í” ¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð áàéíà.
4.8. Òóñëàìæèéí áàðàà.
/ãàðàë ¿¿ñýë, õàíäèâëàã÷ óëñààð, áàðààíû ãîë íýð òºðëººð/
“Áóöàëòã¿é òóñëàìæèéí áàðàà”, “õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæèéí áàðàà”-íä õàìààðàõ
ãààëèéí õýëöëèéí äàãóó “ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñ”, “õàíäèâëàã÷ óëñ” ¿ç¿¿ëýëòýýð àíãèëñàí “òîî
õýìæýý”, “ñòàòèñòèê ä¿í” ¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð áàéíà
4.9. Çàñãèéí ãàçðûí çýýëèéí áàðàà
/ãàðàë ¿¿ñýë, õàíäèâëàã÷ óëñààð, áàðààíû ãîë íýð/
“Çàñãèéí ãàçðûí çýýëèéí áàðàà”-íä õàìààðàõ ãààëèéí õýëöëèéí äàãóó “ãàðàë ¿¿ñëèéí
óëñ”, “õàíäèâëàã÷ óëñ” ¿ç¿¿ëýëòýýð àíãèëñàí “òîî õýìæýý”, “ñòàòèñòèê ä¿í” ¿ç¿¿ëýëòèéí
íèéëáýð áàéíà
4.10. Ýêñïîðò, èìïîðò.
/òýýâðèéí òºðëººð/
Ýêñïîðò, èìïîðòûí ä¿íã ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí “õèë äýýðõ òýýâðèéí õýðýãñýë” õ¿ñíýãòýä
áè÷èãäñýí òýýâðèéí òºðëèéí êîäîîð àíãèëñàí “ñòàòèñòèê ä¿í” ¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð áàéíà.
V. Ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí ÷àíàð
5.1. Áàðààíû ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýë ÷àíàðûí äàðààõ ñòàíäàðòûã
õàíãàñàí áàéíà:
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5.1.1. Íèéöòýé áàéõ. Àðãà÷ëàë íü îëîí óëñàä ìºðäºæ áàéãàà ñòàíäàðò îéëãîëò,
òîäîðõîéëîëòòîé íèéöñýí, îëîí óëñûí ò¿âøèíä çýðýãö¿¿ëýãäýõ¿éö áàéõ;
5.1.2. Áîäèòîé áàéõ. Ãààëèéí ìýäýýëëèéí ñàíã á¿ðä¿¿ëýõ, ò¿¿íä õÿíàëò òàâèõ,
øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä òîäðóóëãà, çàëðóóëãà îðóóëàõ;
5.1.3. Øóóðõàé, îéëãîìæòîé áàéõ. Õýðýãëýã÷äèéí öàã ¿åèéí õýðýãöýýíä íèéö¿¿ëýí
ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã òàðõààõ;
5.1.4. Öar õóãàöààíäàà áàéõ. Ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã òàðõààëòûí òîâëîñîí
õóâààðèéí äàãóó òàðõààõ;
5.1.5. Õàðüöóóëàõ áîëîìæòîé áàéõ. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí ñòàòèñòèêèéí
ìýäýýëýë íü ìàêðî ò¿âøíèé áóñàä ñòàòèñòèê ¿ç¿¿ëýëò¿¿äòýé óÿëäñàí áàéõ;
5.2. Õóäàëäààíû ãîëëîõ ò¿÷ø îðíóóäòàé ìýäýýëýë ñîëèëöîí, õàìòàðñàí ñòàòèñòèêèéí
çýðýãö¿¿ëýëò õèéæ ìýäýýëëèéí ÷àíàðò ¿íýëãýý ºã÷ áàéõ;
VI. Ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã àøèãëàõ, íèéòýä òàðõààõ

õèéõ;

6.1. Áàðààíû ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã:
-Ãàäààä õóäàëäààíû óðñãàëûí ÷èã õàíäëàãà, á¿òýö, äèíàìèêò ä¿í øèíæèëãýý

-Ãàäààä õóäàëäààíû òàðèôûí áîëîí òàðèôûí áóñ çîõèöóóëàëòûí ¿ð ä¿íä ä¿í
øèíæèëãýý õèéõ;
-Óëñ îðíû õýìæýýíä õóäàëäààíû áîäëîãî áîëîâñðóóëàõ, ò¿¿íèé äîòîð õóäàëäààíû
õýëýëöýýð áàéãóóëàõ, õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâèõ, õóäàëäààíû ìàðãààíûã øèéäâýðëýõ;
-Ýäèéí çàñàã, òºñºâ, ìºíãºíèé áîäëîãî áîëîâñðóóëàõ;
-Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí îðëîãîä õÿíàëò òàâèõ;
-Òºëáºðèéí òýíöýë áîëîí ¿íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåìèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã
áîëîâñðóóëàõ;
Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí õýòèéí òºëºâèéã òîîöîîëîõ;
-Ãàäààä õóäàëäààíû áèåò õýìæýýíèé äóíäàæ ¿íèéí áîëîí ¿íèéí èíäåêñ¿¿äèéã
òîîöîõîä àøèãëàíà.
6.2. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã ¯ÑÕ, ÃÅÃ òàðõààíà.
6.3. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí
õîðîî áîëîí Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí õîîðîíä áàéãóóëñàí ãýðýýíä çààãäñàí õóãàöààíû
äàãóó ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíä èð¿¿ëñýí áàéíà.
6.4. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã õýâëýìýë, ýñõ¿ë, öàõèì
õýëáýðýýð õýðýãëýã÷äýä òàðõààíà.
6.5. Îëîí íèéòýä òàðõààõ áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðòûí òîî ìýäýýëýë:
-Íèéò áàðàà ýðãýëò, ýêñïîðò, èìïîðò, òýíöýë;
-Ýêñïîðò, èìïîðò, îðíîîð;
-Ýêñïîðò, èìïîðò, áàðààíû á¿ëãýýð /ÁÒÊÓÑ-èéí áàðààíû õýñãýýð/;
-Çàðèì áàðààíû ýêñïîðòûí õýìæýý, îðíîîð;
-Çàðèì áàðààíû èìïîðòûí õýìæýý, îðíîîð;
-Ýêñïîðò îðîí áîëîí áàðààãààð;
-Èìïîðò, îðîí áîëîí áàðààãààð;
-Ýêñïîðò, èìïîðò, áàðààíû íýð òºðëººð /ÁÒÊÓÑ-èéí áàðààíû á¿ëãýýð/;
-Ýêñïîðò, èìïîðò, õóäàëäààíû òºðëººð;
-Ýêñïîðò, èìïîðò, õóäàëäààíû òºðëººð, áàðààãààð, îðíîîð;
-Ýêñïîðò, èìïîðò, òýýâðèéí òºðëººð;
6.6. Áàðààíû ýêñïîðò, èìïîðò ñàÿ àì.äîëëàðààð, ýêñïîðò, èìïîðò áàðààíû íýð òºðºë
áîëîí áóñàä àíãèëëààð ìÿí.àì.äîëëàðààð èëýðõèéëýãäýíý.
6.7. Äýýðõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã cap á¿ð òàíèëöóóëãà (áþëëåòåíü)-ä óðüä÷èëñàí ä¿íãýýð
cap á¿ð, ñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëä æèíõýëñýí ã¿éöýòãýëýýð òàðõààíà.
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Àøèãëàñàí ìàòåðèàë:
-”Îëîí óëñûí áàðààíû õóäàëäààíû ñòàòèñòèê: îéëãîëò áà òîäîðõîéëîëòóóä” 2010 îí;
-Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëèéí ãîðèìûã õÿëáàð÷ëàõ, óÿëäóóëàõ òóõàé Êèîòîãèéí êîíâåíö;
-Ìîíãîë Óëñûí “Ãààëèéí òóõàé” õóóëèéí øèíý÷èëñýí íàéðóóëãà;
-¯ÒÑ áîëîí Òºëáºðèéí òýíöëèéí àðãà÷ëàë;

Õàâñðàëò 1
Áàðààíû òîî õýìæýýã á¿ðòãýõ õýìæèõ íýãæ
Õýìæ¿¿ð
Õýìæýý
Óðò
Òàëáàé
Ýçëýõ¿¿í

Íýãæ

Õ¿÷äýë

Õýìæèõ íýãæ

Äýëãýðýíã¿é
êèëîãðàìì
òîíí
ìåòð
êâàäðàò ì
äåöèìåòð êâàäðàò
êóá ìåòð
ëèòð
áàððåëü
øèðõýã
òîëãîé
õîñ
òîî øèðõýã
ìÿíãàí êèëîâàòò öàã

Òýýâðèéí òºðëèéí êîä

Õóðààíãóé
êã
òí
ì
ì2
äì2
ì3
ë
áàððåëü
ø
òîëã
õîñ
ìÿí.ø
ìÿí.êâò.öàã

Õàâñðàëò 2
Òýýâðèéí òºðºë

Óñàí çàìûí
Òºìºð çàìûí
Àâòî çàìûí
Àãààðûí
Øóóäàí èëãýýìæ, áóóõèà øóóäàí
Õîëèìîã
Õºäºëãººíò áóñ
Òýýâðèéí áóñàä òºðºë

Êîä
10
20
30
40
50
60
70
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2015 оны 05 дугаар
сарын 14-ний өдөр

Дугаар А/89

Улаанбаатар хот

ЖУPAM БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4,
15 дугаар зүйлийн 15.3, Гаалийн тухай хуулийн 271.1 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг
тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.”Гаалийн байгууллагын ажилтныг гадаадад сургах, давтан сургах үйл ажиллагааг
зохицуулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргаа, хамтын
ажиллагааны газар /Б.Оюундэлгэр/-т даалгасугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2005 оны 777
дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
4.Энэ тушаалыг 2015 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2015 оны А/89 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЬШ АЖИЛТНЫГ ГАДААДАД СУРГАХ, ДАВТАН СУРГАХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
Нэг. Ерөнхий зүйл
Гаалийн байгууллагын ажилтан /цаашид “ажилтан” гэх/-ыг гадаадад сургах, давтан
сургах чиглэлээр мэргэшүүлэх семинар, сургалт /цаашид “сургалт” гэх/-д оролцоход
сонгох шалгуурыг тогтоох, сургалтын өгөөж, үр дүн, хариуцлагыг дээшлүүлэх, харилцаанд
оролцогчдын эрх үүргийг тодорхойлоход энэхүү журмын зорилго оршино.
Хоёр. Сургалтын хугацаа, хэлбэр ба сургалтад хамруулах болзол шалгуур
2.1.

Сургалтыг үргэлжлэх хугацаагаар нь дараах байдлаар ангилна. Үүнд:
- урт хугацааны /90-ээс дээш хоног/;
- дунд хугацааны /30-90 хүртэл хоног/;
- богино хугацааны /30 хүртэл хоног/
2.2.
Сургалт нь дараах хэлбэртэй байна:
2.2.1. Магистрантур, аспирантур, докторантурын зэрэг олгох сургалт;
2.2.2. Олон улсын байгууллага, Засгийн газрын шугамаар үзүүлж байгаа
техникийн туслалцааны хүрээнд сурах сургалт;
2.2.3. «Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай» Засгийн
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газар хоорондын хэлэлцээр болон Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газраас бусад орны
гаалийн байгууллагатай байгуулсан хамтын ажиллагааны протокол, төсөл, арга хэмжээний
хүрээнд зохион байгуулагдах мэргэшлийн сургалт;
2.2.4. Ажлын шаардлагын дагуу гадаадад нарийн мэргэжлийн болон хэлний
сургууль, курст суралцуулах сургалт.
2.3. Сургалтад хамрагдах ажилтан тухайн сургалтад тавигдах шаардлагыг хангахын
зэрэгцээ дараах болзол, шалгуур хангасан байвал зохино:
2.3.1. Сургалтын чиглэл, агуулга нь тухайн ажилтны эрхэлж буй ажилтай нь шууд
холбоотой байх;
2.3.2. Сургалтад нэр дэвшиж байх хугацаанд сахилгын арга хэмжээ авагдаагүй
байх;
2.3.3. Урт хугацааны буюу 3 сараас 3 жил хүртэлх хугацаагаар суралцах ажилтан
нь гаалийн байгууллагад 2-оос доошгүй жил, идэвх санаачлага гаргаж, үр бүтээлтэй,
хариуцлагатай ажилласан байх, цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах;
2.3.4. Дунд хугацааны буюу 1-3 cap хүртэлх хугацаатай сургалтад хамрагдах
ажилтан нь гаалийн байгууллагад 2-оос доошгуй жил, идэвх санаачлагатай, хариуцлагатай
ажилласан байх;
2.3.5.Богино хугацааны буюу 1 cap хүртэлх сургалтад хамрагдах ажилтан нь
гаалийн байгууллагад 2-оос доошгүй жил, идэвх санаачлага, үр дүнтэй ажилласан байх.
2.4. Гадаадаас ирүүлсэн сургалтын захиалгад гаалийн байгууллагад ажилласан
жилийн тухай өөрөөр заасан тохиолдолд энэ журмын 2.3.3-2.3.5-д заасныг үндэслэл
болохгүй.
2.5. Ажилтны хүсэлтийг харгалзан гадны байгууллагын санхүүжилтээр гадаадад 2
жил хүртэлх хугацаагаар сургалтад явуулж болно. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа
зайлшгүй хэрэгцээтэй чиглэлээр зарим ажилтныг гадаадад сургах, дадлагажуулах зардлыг
олон улсын байгууллага болон санхүүжүүлэх бусад байгууллага гаргасан тохиолдолд бусад
зардал /замын зардал, визийн хураамжыг гаалийн байгууллагаас гаргаж болно.
2.6. Ажилтан өөрийн зардлаар сургалтад явах асуудлыг Төрийн албаны тухай хуульд
заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
Гурав. Сургалтад хамрагдах ажилтныг сонгон шалгаруулах
3.1. Гаалийн Ерөнхий газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж гадаад оронд
явагдах сургалтын тухай мэдээллийг дотоод сүлжээнд байршуулна. Шаардлагатай гэж
үзвэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан мэдэгдэнэ.
3.2. Ажилтан сургалтад хамрагдах хүсэлтээ /шаардлагатай бол холбогдох бичиг
баримтын хамт/ ГЕГ-ын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжийн даргад гаргана.
3.3. Хугацаа хожимдуулж ирүүлсэн буюу бүрдэл дутуу материалыг ГЕГ-ын Хүний
нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж хянах үүрэг хүлээхгүй.
3.4. Сургалтад хамрагдах хүсэлт гаргасан ажилтан энэ журмын 2.3-т заасан болзол,
шаардлагыг хангахгүй байна гэж үзвэл ГЕГ-ын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжээс
сургалтын болзол, шаардлага хангасан ажилтны нэрийг дэвшүүлнэ.
3.5. Ажилтан сургалтад 2 ба түүнээс дээш удаа нэр дэвшиж байгаа тохиолдолд
ажлын шаардлага, тухайн албан тушаалыг харьяалах удирдлагын саналыг харгалзан
шийдвэрлэнэ.
Ажилтан өмнө нь хамрагдсан сургалтын мөрөөр гаалийн байгууллагад үр дүнтэй,
бодитой ажил хийгээгүй /үүнд: удирдлагын шийдвэрээр өөр ажилд томилогдсон тохиолдол
хамаарахгүй/ бол энэ нь дараагийн сургалтад оролцуулахгүй байх үндэслэл болно.
3.6. Энэ журмын 2.2, 2.5-д заасан сургалтад хамруулахаар шаардлага хангасан
ажилтны талаарх саналыг Төрийн захиргааны асуудал эрхэлсэн нэгжийн дарга Гаалийн
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ерөнхий газрын даргад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
3.7. Урт хугацааны сургалтад хамрагдах ажилтныг Төрийн албаны тухай хуулийн 23
дугаар зүйлийн 3.2-т заасны дагуу төрийн албанаас түр чөлөөлнө. Төрийн албанаас түр
чөлөөлөгдсөн ажилтныг гаалийн байгууллагын төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэнэ.
Гаалийн байгууллагын төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэгдсэн албан хаагч нь ГУБ-ийн
мэргэшлийн түвшин тогтоох шалгалт өгч, Төрийн албаны зөвлөлийн 2006 оны 99 дүгээр
тогтоолын дагуу ажилдаа эргэн орно.
Дөрөв. Сургалтад хамрагдах ажилтанд тавих шаардлага, ажилтны хүлээх үүрэг
4.1.Сургалтад оролцохоор нэр батлагдсан ажилтан дараах ажлын бэлтгэл хангасан
байвал зохино.Үүнд:
4.1.1.Гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг нягтлан шалгаж, шаардлагатай бол
гадаад паспортоо ГЕГ-ын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжийн ажилтанд өгч шинээр
авах буюу сунгуулах;
4.1.2.Сургалтын хөтөлбөрт заагдсан бол холбогдох чиглэлээр танилцуулга
бэлтгэх;
4.1.3.ГЕГ-ын Санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгжийн ажилтнаас батлагдсан
төсөвт заагдсан зардал авах.
4.2.Сургалтад хамрагдсан ажилтан дор дурьдсан үүрэг хүлээнэ:
4.2.1. Сургалтын хөтөлбөр, кредит цагийг бүрэн хангаж, сургалт явуулж буй
талаас зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох;
4.2.2. Сургалтаар олж авсан мэдлэгээ өөрийн хариуцсан ажил, байгууллагын үйл
ажиллагаанд хэрэгжүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, материалыг гадаад хэлнээс орчуулах,
байгууллагын дотоод мэдээллийн системд байршуулах;
4.2.3. Сургалт зохион байгуулагдаж буй улсын ард түмний соёл, ёс заншлын
талаар мэдлэгтэй байж хүндэтгэн дагах, улс эх орон, байгууллагынхаа нэр төрийг өндөрт
өргөж явах;
4.2.4. Тухайн сургалтын хугацаа дуусмагц эх орондоо буцаж ирэх, буцах
маршрутыг дур мэдэн өөрчлөхгүй байх;
4.2.5. “Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасны дагуу
хамрагдсан сургалтын талаар дотоод сүлжээнд мэдээлэл байршуулах, шаардлагатай бол
ГЕГ-ын “Мэдээллийн цаг”-аар ажилтнуудад мэдээлэл хийх.
4.3. Ажилтан монголын гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж,
хэвшүүлбэл зохих ажил, үйлчилгээ болон тухайн сургалтын үеэр хэлэлцсэн асуудал,
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, холбогдох
зохион байгуулалтын нэгж, гаалийн газар, хорооны даргаар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган
ажиллана.
4.4.Ажилтан энэ журмын 4.2.5, 4.3-т заасныг тус тус хэрэгжүүлсний дараа хамрагдсан
сургалтын агуулга, ач холбогдол, үр дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй тайланг холбогдох
материалуудын хамт ажлын 10 хоногт багтаан ГЕГ-ын гадаад хамтын ажиллагааны асуудал
хариуцсан нэгжийн ажилтанд өгнө.
4.5.Энэ журмын 4.1- 4.4 дэх заалтууд гаалийн байгууллагын шугамаар олон улсын
хурал, чуулганд оролцсон албан тушаалтанд нэгэн адил хамаарна.
Тав. Сургалттай холбоотой бусад асуудал хариуцсан ажилтнуудын үүрэг
5.1.Гаалийн ерөнхий газрын гадаад хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан нэгжийн
ажилтан дараах ажил хариуцан гүйцэтгэнэ. Үүнд:
5.1.1.Ажилтныг сургалтад оролцуулах тухай ГЕГ-ын даргын тушаал боловсруулж
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батлуулах;

5.1.2.Онгоцны тийз захиалах, тийзийн захиалга баталгаажуулах. Виз авах
шаардлагатай бол холбогдох улсын виз авах, баталгаажуулах асуудлыг хариуцах;
5.1.3.Ажилтанд шаардлагатай бусад мэдээлэл, санамж, зөвлөмж өгнө.
5.2.Гаалийн ерөнхий газрын санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгжийн ажилтан дараах
ажил хариуцан гүйцэтгэнэ. Үүнд:
5.2.1.Гаалийн байгууллагаас шийдвэрлэвэл зохих сургалтын зардал /виз, эрүүл
мэндийн даатгал г.м./-тай холбоотой төсөв боловсруулах;
5.2.2.ГЕГ-ын санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгжийн даргаар сургалтын төсвийг
хянуулж баталгаажуулсаны дараа ГЕГ-ын даргаар батлуулна.
Зургаа. Хариуцлага
6.1.Энэхүү журмын 4.2, 5.1, 5.2-т заасныг зөрчсөн ажилтанд “Гаалийн байгууллагын
хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10.1-д заасныг үндэслэн хариуцлага тооцно.
6.2.Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр сургалтаас хоцорсон, сургалтад явахаас
татгалзсан тохиолдолд гаалийн байгууллагаас гарсан зардлыг буруутай этгээдээр төлүүлнэ.
Долоо. Бусад
7.1. ГЕГ-ын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж нь сургалтад хамрагдсан
ажилтнуудын судалгааг хагас, бүтэн жилээр гаргаж, Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд танилцуулж байна.
7.2.Энэхүү журмаар зохицуулаагүй бусад асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай хууль,
Гаалийн тухай хууль, “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Гаалийн байгууллагын
хөдөлмөрийн дотоод журам” зэрэг хууль тогтоомжид заасны дагуу зохицуулна.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2015 оны 06 дугаар
сарын 08-ны өдөр

Дугаар А/125

Улаанбаатар хот

ÃÀÀËÈÉÍ ÒÀÒÂÀÐ, ÕÓÐÀÀÌÆÈÉÍ ÒӨËÁӨÐ ÒÎÎÖÎÎÍÄ
ÖÀÕÈÌ ÕÝËÁÝÐÈÉÃ ÍÝÂÒÐҮҮËÝÕ ÒÓÕÀÉ
Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 271 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 271.1.1 äýõ çààëò, Çàñãèéí ãàçðûí
àãåíòëàãèéí ýðõ ç¿éí áàéäëûí òóõàé õóóëèéí 8.4 äýõ çààëòûã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1. 2015 îíû 6 äóãààð ñàðûí 08-íû ºäðººñ ýõëýí ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòýä ãààëèéí áîëîí
áóñàä òàòâàð, õóðààìæèéí öàõèì òºëáºð òîîöîîíû ñèñòåìèéã íýâòð¿¿ëñ¿ãýé.
2. Öàõèì òºëáºðèéí òîîöîîã íýâòð¿¿ëýõòýé õîëáîãäóóëàí “Ãààëèéí áîëîí áóñàä
òàòâàð, õóðààìæèéã öàõèìààð òºëºõ çààâàð”-ûã Õàâñðàëòààð áàòàëñóãàé.
3. Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ¿éë÷èëãýýíä öàõèì òºëáºðèéí ïðîãðàìûí íàéäâàðòàé
àæèëëàãààã õàíãàæ àæèëëàõûã Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òºâ /Ã.Ãàíçîðèã/-ä, àðèëæààíû
áàíêóóä äàõü äàíñíû ã¿éëãýýíèé çîõèöóóëàëò, òºðèéí ñàíãèéí äàíñàíä îðæ áàéãàà òàòâàð,
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õóðààìæèéí îðëîãûí ã¿éöýòãýëä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Ãààëèéí òàòâàð, òàðèôûí ãàçàð
/ß.Ýðäýíý÷èìýã/, Òàòâàð îðëîãûí àëáà /Á.Áàòáÿìáà/, õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäûí äàðãà
íàðò ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
4. Ýíýõ¿¿ òóøààëûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã äýä äàðãà /Í.Ýíõöîãò/-ä
äààëãàñóãàé.
ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ
---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2015 оны А/125 дугаар тушаалын
хавсралт

ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТАТВАР, ХУРААМЖИЙГ
ЦАХИМААР ТӨЛӨХ ЗААВАР
1.3орилго
Энэ зааврын зорилго нь гаалийн бүрдүүлэлтэд “Цахим төлбөр тооцооны систем”
нэвтрүүлэх, ингэснээр гаалийн байгууллага болон иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагын төлбөр
тооцооны ажиллагааг шуурхай болгож, бараа импортлогч, экспортлогчийн гаалийн төлбөр
тооцоонд зарцуулах цаг, зардлыг хэмнэх, гадаад худалдааг хөнгөвчлөхөд оршино.
2. Цахим төлбөр тооцооны систем ашиглах хүрээ
- Харьяа гаалийн газар, хороод
- Гаалийн удирдах төв байгууллагын гэрээт арилжааны банк (цаашид “Гэрээт
арилжааны банк” гэх)
- Гаалийн байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэд, аж ахуй нэгж
З.Төлбөрийн нэхэмжлэл үүсгэх, хэвлэх, хянах
3.1. Гаалийн байгууллагын дансанд төвлөрүүлэх орлогыг 1-р хавсралтад заасны
дагуу орлогын нэр төрөл бүрээр нэхэмжлэл үүсгэнэ.
3.2. Гэрээт арилжааны банк нь гаалийн байгууллагын нэхэмжлэлийг үндэслэн
холбогдох дансанд орлого төвлөрүүлнэ. Гэрээт арилжааны банкинд гаалийн байгууллагын
орлогын нэхэмжлэл ирээгүй тохиолдолд гүйлгээ хийгдэхгүй.
3.3. Харьяа гаалийн газар, хорооны нягтлан бодогч 1-р хавсралтад заасан орлогын
нэр төрлийг кодын дагуу Гаалийн мэдээллийн автоматжуулсан програм (CAIS)-д үнэн зөв
шивж, гэрээт арилжааны банкны данстай холбож өгнө.
3.4. Гаалийн болон бусад татвар (үүнд экспортын болон түр горимд байршуулсан
барааны татвар мөн хамаарна), мэдүүлгийн хураамж, мэдүүлгийн үнэ болон гаалийн
баталгаат бүсийн шимтгэлийн нэхэмжлэл нь програмаас автоматаар үүснэ.
3.5. Бичиг баримтын болон биет шалгалтаар барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ
өөрчлөгдөж татвар нэмж болон хорогдуулж тооцох нөхцөлд “Нэмэлт татвар” гэсэн төрлөөр
нэхэмжлэл үүснэ. Хэрвээ татвар нэмэгдсэн тохиолдолд зөрүүг нөхөн төлөх ба татвар
хорогдсон үед үүссэн татварын зөрүү нь урьдчилсан төлбөрийн нэхэмжлэлд шилжинэ.
3.6. Захиалгат дуудлагын хөлс, нэг удаагийн ломбоны үнэ, рентгений хураамж,
бусад хураамж, мэдээлэл, лавлагааны төлбөр, манифестийн үнэ зэргийн хувьд “Татвар
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хураамжийн орлогын хуудас” (Маягт №1) бичсэнээр, зорчигчийн барааны гаалийн татварын
хувьд “Зорчигчийн барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” (Маягт №2) бичсэнээр,
Гаалийн төв болон салбар лабораторын шинжилгээний хураамжийн хувьд “Лабораторын
шинжилгээний хураамж” (Маягт №3) бичсэнээр тус тус нэхэмжлэл үүснэ.
3.7. Урьдчилсан төлбөрийн нэхэмжлэлийг тухайн гаалийн газар, хороодын нягтлан
бодогч үүсгэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч үүсгэж болно. Урьдчилсан төлбөрийн нэхэмжлэл нь холбогдох
орлогын нэхэмжлэлийн төрөл дээр үүснэ.
3.8. Мэдээлэл, лавлагааны төлбөрийн нэхэмжлэлийг тухайн гаалийн газар, хорооны
статистик мэдээ хариуцсан гаалийн улсын байцаагч үүсгэнэ.
3.9. Гаалийн байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага
төлбөрийн нэхэмжлэлийг гаалийн байгууллагаас шууд хэвлүүлж авахыг хүсвэл “Экспорт,
импортын барааны мэдүүлэг” бичигдсэн барааны хувьд гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн,
Тооцоот хуудсаар (Маягт №1, Маягт №2, Маягт №3) бүрдүүлэлт хийгдсэн барааны хувьд
тухайн бүрдүүлэлтийг хариуцсан гаалийн улсын байцаагч хэвлэж өгнө.
3.10. Тухайн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага өөр, өөр банкнаас төлбөр гүйцэтгэх
тохиолдолд “хэсэгчилсэн төлбөр”-ийн нэхэмжлэл үүсгэнэ.
3.11. Бүрдүүлэлтийн дараах щалгалтын актын нэхэмжлэлийг тухайн аж ахуйн нэгж,
байгууллагад шалгалт хийсэн гаалийн улсын байцаагч Гаалийн мэдээллийн автоматжуулсан
програм (CAIS)-д бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын үр дүнг оруулах үед үүсгэх бөгөөд
тухайн нэхэмжлэлийг хэсэгчлэн төлөх хэлбэрээр үүсгэнэ.
3.12. Нөхөн бүрдүүлэлт хийгдэж байгаа үед тухайн нөхөн бүрдүүлэлтийн гаалийн
мэдүүлэг бичигдэхэд татвар, хураамжийн нэхэмжлэл програмаас автоматаар үүснэ.
3.13. Торгууль болон шийтгэврийн нэхэмжлэлийн хувьд тухайн зөрчил илэрсэн үед
торгууль, шийтгэврийн хуудас бичсэнээр орлогын нэхэмжлэл үүснэ.
3.14. Улсын орлогын барааг худалдан борлуулсан орлогын нэхэмжлэлийг тухайн
гаалийн газар хорооны улсын орлогын бараа хариуцсан нягтлан бодогч, гаалийн улсын
байцаагч үүсгэнэ.
4. Цахим тооцооны данс, бүртгэл хөтлөх ажилтны үүрэг
4.1. Гаалийн байгууллага гэрээт 8 арилжааны банк тус бүрт татвар, хураамж, өөрийн
орлогын болон бусад орлогын 4 данстай байна. Тухайн арилжааны банкуудад төвлөрсөн
орлогыг тухайн гаалийн газар, хорооны нягтлан бодогч нар өөрсдийн кодоор дансны хуулгаа
татан авч бүртгэлээр хяналт тавина.
4.2. Гэрээт арилжааны банкинд төвлөрсөн татвар, хураамж, өөрийн орлого, бусад
орлого нь төрийн сангийн дансуудад орлогын нэр төрлөөр үнэн зөв, бүрэн гүйцэд төвлөрч
байгаа эсэхэд тухайн газар, хорооны нягтлан бодогч нар хяналт тавин ажиллана (2-р
хавсралт).
4.3. Түр горимоор бүрдүүлэлт хийсэн барааны төлбөрийн нэхэмжлэлийн үед гэрээт
банкууд төлбөрийг төрийн сангийн дансанд банк хоорондын гүйлгээг хийнэ.
5. Төлбөр төлөх хэлбэрийг зохицуулах
5.1.Гаалийн байгууллагад орлого төвлөрүүлэхдээ бэлэн болон бэлэн бусаар, бусад
хэлбэрээр төлж болно. Түүнчлэн татварыг урьдчилан төлөх, ГТХуулийн холбогдох хуулийн
заалтыг үндэслэн татвар хойшлуулах, хэсэгчлэн төлөлт хийх хэлбэрийг сонгож болно.
5.2. Хойшлуулсан татвартай барааны хувьд бичиг баримт хариуцсан ГУБ холбогдох
газар, хорооны нягтлан бодогчид хандаж зөвшөөрөл авснаар тухайн төлбөрийн хэлбэрийг
ашиглана. Нэхэмжлэл үүсгэхдээ авто бензин болон дизель түлшний хойшлогдох албан
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татварыг холбогдох хуулийн дагуу 30 хоног, банкны баталгаа болон бараа барьцаалсан
тохиолдолд 2 сарын дараа татвар төлөгдөөгүй тохиолдолд хариу мэдээлж байхаар програмд
оруулна.
5.3. Аж ахуй нэгжийн илүү төлөгдсөн татварын дүнг тооцоо нийлж баталгаажуулсны
дараа урьдчилсан төлөлт байдлаар програмд нягтлан бодогч нар бүртгэл хийнэ.
5.4. Бүрдүүлэлтийн 500 горимоор хийгдсэн бараа нь хугацаандаа буцаж гараагүйгээс
бүрдүүлэлтийн 420 горим сонгосон тохиолдолд түр горимын нэхэмжлэлийг үндэслэн төрийн
сангаас урьд нь төвлөрүүлсэн татварыг арилжааны банкинд шилжүүлэн авна.
5.5. Хэсэгчилсэн төлөлт хийх үед тухайн бичиг баримт хариуцсан ГУБ хэсэгчилсэн
төлөлтийн үндсэн нэхэмжлэл(00 кодтой) үүсгэх ба уг нэхэмжлэлээс хамаарал бүхий дэд
нэхэмжлэлүүдийг (01,02...гэх мэт) төлөх төлбөрийн дүнтэй хамааруулан давхар үүсгэж
өгнө. Гэрээг банкууд хэсэгчилсэн төлөлтийн үед дэд нэхэмжлэлээр төлбөрийг гүйцэтгэх тул
харилцагчдад дэд нэхэмжлэлийг хэвлэж өгнө.
5.6. Зөрчлийн торгууль бичих үед татвар төлсөн төлөвт шилжихээс өмнө тухайн
төлбөрийн нэхэмжлэлийг харилцагчдад хэвлэж өгнө.
6. Төлбөрийн нэхэмжлэл болон мэдүүлэг маягтын төлөв хянах
6.1.Төлбөрийн нэхэмжлэл гэрээт арилжааны банкинд очиж татвар болон хураамж
төлөгдсөн төлөвт шилжсэнээр гаалийн мэдүүлэг бичигдсэн барааны хувьд мөн татвар
төлсөн төлөвт шилжиж, томилогдсон гаалийн улсын байцаагч хяналт шалгалт хийх эрх
үүснэ. Тооцоот хуудсаар үүссэн орлогын нэхэмжлэл банкинд төлөгдсөн тохиолдолд мөн
татвар болон хураамж төлсөн төлөвт шилжиж, хариуцсан гаалийн улсын байцаагч хяналт
шалгалтын ажлаа үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх эрх үүснэ.
Хавсралт-1
Төлбөрийн төрөл

Код

1. Гаалийн болон бусад татвар

1000

2. Бүрдүүлэлтийн хураамж

1001

3. Мэдүүлгийн үнэ

1002

4. Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын актын төлбөр

30

5. Зорчигчийн барааны гаалийн татвар Маягт №2

40

6. Захиалгат дуудлагын хөлс Маягт №1

4510

7. Нэг удаагийн ломбоны үнэ Маягт №1

4520

8. Рентгений хураамж Маягт № 1

4530

9. Бусад хураамж Маягт №1

4540

10. Гаалийн баталгаат бүсийн шимтгэл

4550

11. Мэдээлэл, лавлагааны төлбөр Маягт №1

4560

12. Манифестийн үнэ Маягт №1

4580

13. Улсын орлогын барааны үнэ

4590

14. Лабораторийн шинжилгээний хураамж Маягт №3
15. Түр горим
16. Торгууль

46
90
70030

Төлөлтийн хэлбэр
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1. Хойшлуулсан төлбөр

50

2. Хэсэгчилсэн төлбөр

60

3. Барьцааны бараа

80

900000501

900000502

Хураамжийн
орлогын данс

2

Дансны
дугаар

Татварын
орлогын данс

Дансны нэр

1

№

1.Экспортод гаргах нүүрс болон
уул, уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүний
гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж.
2.Гаалийн хилээр нэвтэрсэнбараа,
тээврийн
хэрэгсэлд
хийгдсэн
гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж.

1.Гаалийн албан татвар
2.НӨАТ
3.Онцгой албан татвар
Шар айрагны онцгой албан татвар
Архи тамхины онцгой албан татвар
Автобензин, дизелийн түлшний
онцгой албан татвар
Суудлын авто машнины онцгой
албан татвар
4.Автобензин, дизелийн түлшний
татвар
5.Экспортын барааны гаалийн
албан татвар

Төвлөрүүлэх орлого

Хууль, эрх зүйн актууд
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Хавсралт-2

“Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай”
ГЕГ-ын даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 26-ны
өдрийн А/199 дүгээр тушаал.

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль.
2008.05.20.
НӨАТХууль 2006.06.29. Онцгой албан татварын
тухай хууль. 2006.06.29. Автобензин, дизелийн
түлшний албан татварын тухай хууль. 1995.06.02.
Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн
татварын хэмжээг тогтоох тухай хууль. 1996.03.29.
“Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь,
хэмжээг тогтоох тухай” УИХ-ын 1999 оны 27-р
тогтоол.

Гаалийн байгууллагын төрийн санд
төвлөрүүлэх орлогын дансны задаргаа

4. Урьдчилсан төлбөр
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900000503

900011036

Өөрийн
орлогын данс

Бусад орлогын
бараа

3

4

462
1. Ломбоны үнэ /1 удаагийн /
Маягт№1
2. мэдүүлгийн үнэ
3. Манифестын үнэ Маягт№1
4. Мэдээлэл лавлагааны төлбөр

1.Зорчигчийн барааны татвар.
Маягт №2.
2.Улсын орлогын барааны үнэ.
3.Бүрдүүлэлтийн
дараах
шалгалтын актын төлбөр.
4.Лабораторийн
шинжилгээний
хураамж. Маягт №3.
5.Баталгаат бүсийн хураамж.
6.Захиалгат дуудлагын хөлс. Маягт
№1.
7.Торгууль, шийтгэвэр.
8. Рентгений хураамж Маягт №1
9. Бусад хураамж
Гаалийн ерөнхий газрын даргын “Үйлчилгээний
хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай” 2013 оны 09
дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/199 тоот тушаал,
Гаалийн ерөнхий газрын даргын “Журам батлах
тухай” 2013 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн
А/144 тоот тушаал

“Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ тогтоох
тухай” ГЕГ-ын даргын 2013.09.26-ны өдрийн
А/199, “Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд
зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам” ГЕГын даргын2008.10.09-ний өдрийн №632 дугаар
тушаал, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай
хууль,
НӨАТатварын тухай хууль/2006.06.29,
Татварын
ерөнхий
хууль/2008.05.20/,Гаалийн
тухай хууль /2008.05.20/, Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн
660 тоот тушаалаар батлагдсан “Хураагдсан бараа,
тээврийн хэрэгслийг борлуулах журам”
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2015 оны 06 дугаар 		
Дугаар: А/133
Улаанбаатар хот
сарын 09-ний өдөр									

МАЯГТ, ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж хөнгөн шуурхай
болгох зорилгоор Гаалийн тухай хуулийн 271.1.1 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2015 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг
үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” Маягт №2-ын загварыг 1 дүгээр, түүнийг цахим
хэлбэрээр бүрдүүлэх зааврыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Энэ тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гаалийн газар, хороодын дарга нарт
даалгасугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга
Н.Энхцогтод үүрэг болгосугай.
4. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/79
тоот тушаал, 2011 оны 679 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн
бүрдүүлэлтийн хуудас” Маягт №2-ын загвар, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн
бүрдүүлэлт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөтлөгдөх маягт, түүнийг бүрдүүлэх заавар”-ын “Маягт
нөхөн бичих” хэсгийн “Гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас, Маягт №2”-ыг тус тус хүчингүй болсонд
тооцсугай.
ДАРГА Б.цэнгэл
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2015 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн
А/133 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Маягт №2									
Гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас №

... он ... сар ... өдөр
....................................
............................................................................................................................................
Манифестийн дугаар: .............................

№

Илгээгч улсын
код, нэр

Барааны
Нэр

Код

Тээврийн хэрэгслийн дугаар:................

Хэмжих
нэгж

Ноогдуулсан
Тоо

Үнийн дүн

Татвар

Хураамж

Бүгд

Валютын төрөл.....................ханш..........................Төлбөрийн баримтын №...............
Татвар хураамжийн дүн үсгээр/......................./.............................................................
Гаалийн Улсын байцаагч................................. Мэдүүлэгч............................................
/Гарын усэг, тэмдэг/

1.1. Ачааны манифест болон гадаад худалдаа эрхлэгчийн мэдээлэл оруулах.
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№
1.

Хүснэгтийн нэр
Горимын код

Манифестын №

Тээврийн
хэрэгслийн дугаар

Хилийн гаальд бүрдүүлэлт хийгдэж буй
бараа авто замаар тээвэрлэгдэж хилээр
орж
нэвтэрсэн
тохиолдолд
тээврийн
хэрэгслийн дугаарыг сонгох.

Нийт баглаа
боодол

Хураамж

Бохир жин
Хатуу дугаар

Экспорт/Импорт улс

З.Гадаад
худалдаа
эрхлэгч

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг сонгох.
Манифестээр гаалийн хяналтад авагдсан
бараа байх тохиолдолд энэ хүснэгт ашиглах.
/Төмөр зам. Агаарын зам, Гүний гаальд авто
замын манифестэй хяналтад ирсэн бараа/

Татвартай эсэх
2.Ачааны
манифест

Тайлбар /гүйцэтгэх үүрэг/

Нэр

Маягт№2 гэсэн хэсгийг сонгох

Баглаа боодлын тоо ширхэг, кодыг сонгох.

Зорчигчийн барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн
хураамжийн дүн “1200” төгрөгийг бичих.

Тухайн барааны бохир жинг бичих.
“Маягт №2-ын хатуу дугаарыг бичих. /5484354
гэх мэт/
Бараа илгээгч/хүлээн
сонгох.

авагч

улсын

кодыг

“Поп-ап” товчийг ашиглан СА18 системийн
“Гадаад
худалдаа
эрхлэгчийн
сан”гаас бүрдүүлэлт хийлгэж буй иргэний
бүртгэлийн мэдээллийг регистрийн дугаараар
хайлт хийхэд
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1.2. “Бараанууд” гэсэн хэсгийн “Нэмэх” товчийг ашиглан

№

Хүснэгтийн нэр

Тайлбар /гүйцэтгэх үүрэг/

1

Барааны нэр

Гаалийн бүрдүүлэлт хийж буй барааны нэрийг унификацын дагуу бичих.

2

Барааны код

Барааны БТКУС кодыг 4 орны түвшинд бичих.Жич: www.customs.
gov.mn сайтын “Гадаад худалдааны барааны ангилалын жагсаалт”
цэсийг ашиглана уу.

3
4
5
6
7
8

Гарал үүслийн улс
Хэлцлийн тоо хэмжээ
Нийт жин
Гаалийн нэгж үнэ
Гаалийн нэгж үнэ /USD/
“Хадгалах” товч

Гаалийн бүрдүүлэлт хийж буй барааны гарал үүслийн улсыг сонгох.
Барааны тоо ширхэгийг бичиж, хэмжих нэгжийн кодыг сонгох.
Тухайн барааны нийт жинг бичих.
Барааны нэгж үнийг бичээд тухайн валютын кодыг сонгох.
Автоматаар хөрвөж орно.
Мэдээллийг бүрэн гүйцэд оруулж дуусаад “Хадгалах” товчийг дарна.

1.3.Мэдээллийг оруулж дуусаад “Баталгаажуулах” товчийг дарна.
2.Хадгалах товчийг дарснаар гаалийн болон бусад татварыг ногдуулж “төлбөрийн
нэхэмжлэх” програмд автоматаар үүснэ. Гадаад худалдаа эрхлэгч нь банкинд татвар
хураамжийг төлсөн баримтыг авч ирэхэд САIS програмын ‘Гаалийн бүрдүүлэлт” цэсний
“Зорчигчийн барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” хэсгийн “Зөвшөөрөл” гэсэн
хэсэг рүү орж тухайн Маягт №2-ыг сонгож “Зөвшөөрөх” товчийг дарна.
2.1.САIS програмын “Гаалийн бүрдүүлэлт” цэсний “Зорчигчийн барааны гаалийн
бүрдүүлэлтийн хуудас” хэсгийн “Зөвшөөрөл” гэсэн хэсэг рүү орж тухайн Маягт №2-ыг
сонгож ‘‘Хэвлэх” товчийг дарж маягтыг хэвлэнэ.
2.2.Хэвлэсэн “Маягт №2” болон холбогдох бусад хяналтын тэмдэглэгээг /НХ/ хийж,
хяналт шалгалт хариуцсан Гаалийн улсын байцаагч гарын үсэг зурж, хувийн тэмдгээр
баталгаажуулалт хийнэ.
3.Маягт №2-ын 1-р хувийг мөнгө тушаасан баримтын дугаарыг бичиж маягтад
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хавсаргаж тухай гаалийн байгууллагын нягтлан бодогчид хүлээлгэн өгнө. 2-р хувийг бараа
эзэмшигчид өгнө.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2015 îíû 6 äóãààð
сàðûí 18-ны ºäºð

Äóãààð À/135

Óëààíáààòàð õîò

Çààâàð áàòëàõ òóõàé
	Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 271 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 271.1.2 äàõü çààëò, Ãààëèéí åðºíõèé
ãàçðûí Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí õóðàëäààíû 2015 îíû 6 äóãààð ñàðûí 08-íû ºäðèéí
øèéäâýðèéã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õèéõ çààâàð”-ûã õàâñðàëò ¸ñîîð
áàòàëñóãàé.
2.Ýíý òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ, õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã
Á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòûí ãàçðûí äàðãà /Ä.Æàðãàëñàéõàí/-ä äààëãàñóãàé.
3. Á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õèéõ çààâðûã 2015 îíû 7 äóãààð ñàðûí 01-íèé
ºäðººñ ýõëýí ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА

Á.ÖÝÍÃÝË

Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2015 îíû 135 äóãààð òóøààëûí Õàâñðàëò

ÃÀÀËÈÉÍ Á¯ÐÄ¯¯ËÝËÒÈÉÍ ÄÀÐÀÀÕ
ØÀËÃÀËÒ ÕÈÉÕ ÇÀÀÂÀÐ
Íýã. Øàëãàëòûí áýëòãýë ¿å øàò
1.1. Á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò (öààøèä “øàëãàëò” ãýõ)-ä õàìðàãäàõ ãààëèéí
õàðèëöààíä îðîëöîã÷ áàéãóóëëàãûí íýðñèéã Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí àëáàíààñ ýðñäýëèéí
øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòýýð òîîöîí ãàðãàíà. Ýðñäýëèéã ¿íäýñëýí á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò
õàðèóöñàí /íýãæ/-èéí äàðãà øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿íèéã 2-îîñ äîîøã¿é ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷èéí á¿ðýëäýõ¿¿íòýéãýýð, øàëãàëò ÿâóóëàõ ìýäýýëëèéã ãàðãàæ óäèðäëàãàä
òàíèëöóóëíà.
Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í íü äîîðõ áýëòãýë àæèë áîëîí ìýäýýëëèéã öóãëóóëñàí áàéíà.
¯¿íä :
1.1.1. Øàëãàëòûí óäèðäàìæèéã áîëîâñðóóëæ áàòëóóëíà. Óäèðäàìæèä:
1.1.1.1.Øàëãàëòûí óäèðäàìæèéã ÃÅÃàçðûí äàðãà áàòëàíà. Äàðãûí ýçã¿éä
ò¿¿íèéã àëáàí ¸ñîîð îðëîõ àëáàí òóøààëòàí ãàðûí ¿ñýã çóðæ áàòàëãààæóóëíà.
1.1.1.2. îãíîî, äóãààð, øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷èéí
íýð, ðåãèñòðèéí äóãààð, øàëãàëòûí çîðèëãî, ¿íäýñëýë, øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í, øàëãàëò
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õèéõ õóãàöàà, ñàíõ¿¿ãèéí áè÷èã áàðèìòûí õàìðàõ õ¿ðýý, òàéëàíãèéí õóãàöàà çýðãèéã áè÷ñýí
áàéíà.
1.1.1.3. óäèðäàìæ íü íýãäñýí íýã äóãààðòàé áàéæ á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ
øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí áàéãóóëëàãà /íýãæ/-èéí äàðãà îëãîíî.
1.1.1.4. óäèðäàìæèä çààñàí õóãàöààíä øàëãàëòûã äóóñãàõ áîëîìæã¿é
òîõèîëäîëä óäèðäàìæèéí õóãàöàà äóóñàõààñ àæëûí 2 õîíîãèéí ºìíº õóãàöààã ñóíãóóëàõ
òàëààð õ¿ñýëòèéã á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õàðèóöñàí /íýãæ/-èéí äàðãàä
òàíèëöóóëñíààð Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí äàðãà, ò¿¿íèéã ýçã¿éä àëáàí ¸ñîîð
îðëîí àæèë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áóé àëáàí òóøààëòàí ñóíãàæ áîëíî.
1.1.2. øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòàä øààðäëàãàòàé /õóóëü òîãòîîìæ, ä¿ðýì,
æóðàì, áàéöààã÷èéí ¿íýìëýõ, òýìäýã, áè÷ãèéí õýðýãñýë, òîîíû ìàøèí, ëàöíû òýìäýã ãýõ
ìýò/ õóâèéí áýëòãýëèéã õàíãàõ;
1.1.3. Øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷ èðãýí, õóóëèéí
ýòãýýäèéí ýêñïîðò, èìïîðòûí òàëààðõ ìýäýýëëèéã ãààëèéí ìýäýýëëèéí íýãäñýí ñàí áîëîí
ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí ãàçàð, õýëòýñ, àëáàä, õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîîñ
ºãñºí ìýäýýëýëä ä¿í øèíæèëãýý õèéõ, øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéí ýõ
õóâèéã õóóëáàðëàí àâàõ, ìýäýýëëèéã íýãòãýí áîëîâñðóóëàõ;
1.1.4. Øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷ èðãýí, õóóëèéí
ýòãýýäèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà ãàçàð, áàéðøëûã òîäðóóëæ, õîëáîî áàðüæ ìýäýãäýõ;
1.1.5. òóõàéí øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷èéí òóõàé
ìýäýýëëèéã á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòûí ìýäýýëëèéí áààçààñ /ºìíº íü á¿ðä¿¿ëýëòèéí
äàðààõ øàëãàëòàä õàìðàãäàæ áàéñàí áîë/;
1.1.6. òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãààñ;
1.1.7. îëîí íèéòèéí õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýñ;
1.1.8. áóñàä ýõ ¿¿ñâýðýýñ;
Õî¸ð. Øàëãàëòûã ã¿éöýòãýõ ¿å øàò
2.1. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷
áàéãóóëëàãûí çàõèðàë ò¿¿íèé ýçã¿éä àæëûã íü îðëîí ã¿éöýòãýæ áóé ýðõ á¿õèé àëáàí
òóøààëòàíä á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õèéõ óäèðäàìæèéã òàíèëöóóëæ ãàðäóóëíà.
2.2. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëò ýõëýõèéí ºìíº øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí
õàðèëöààíä îðîëöîã÷ áàéãóóëëàãûí õîëáîãäîõ àæèëòàíòàé /íÿãòëàí áîäîã÷, õóóëèéí çºâëºõ,
ãààëèéí ìåíåæåð, ãàäààä õóäàëäààíû ìåíåæåð/ øàëãàëò ýõëýõ óóëçàëòûã çîõèîí áàéãóóëíà.
2.2.1. ýõëýõ óóëçàëòààð øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í, çîðèëãî, ¿ðãýëæëýõ õóãàöàà,
ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí õîëáîãäîõ áóñàä áè÷èã áàðèìò, øàëãàëòàä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëýýð
õàíãàõ àæèëòàí òîìèëæ ºãºõèéã õ¿ñýõ,
2.2.2. øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä íýìýëò ìàòåðèàë ãàðãóóëàõ áîëîí àãóóëàõ, áàéð,
òàëáàéä íýâòýð÷ áàðààíä ¿çëýã õèéõ, öàõèì ñ¿ëæýýíèé ìýäýýëýëä íýâòðýõýä õîëáîãäîõ
ìýðãýæèëòýíã òîìèëóóëàõ;
2.3. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í íü øàëãàëòàä õàìðàãäàæ áóé ãààëèéí õàðèëöààíä
îðîëöîã÷ ýòãýýäòýé øèéäýìãèé áîëîâ÷ íºõºðñºãººð õàíäàæ á¿ä¿¿ëýã çàí àâèð ãàðãàõûã
öýýðëýæ, öýâýð íÿìáàé õóâöàñëàæ, çºâ áîëîâñîí õàðüöàæ òýäíèé õýëýõ ¿ã, òàéëáàðûã
àíõààðàëòàé, õ¿ëýýöòýé ñîíñîõ, àñóóëòûã äóóñãàëã¿é ýñõ¿ë øèéäâýðëýõã¿é îðõèõîîñ
çàéëñõèéõ, òîäîðõîéã¿é, òóëãàñàí àëáàäñàí øèíæòýé àñóóëò àñóóõààñ çàéëñõèéõ, èòãýë
òºð¿¿ëýõ¿éö, óõààëàã áîäîëòîé, òàéâàí áàéäëààð õàíäàõ õýðýãòýé.
2.4. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿íèé àõëàõ óðüä÷èëàí áýëòãýñýí àñóóëòûí äàãóó
øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷ áàéãóóëëàãûí á¿õèé ë ¿éë àæèëëàãààã
õàìðóóëàõààð ÿðèëöëàãûã õèéæ áóñàä ãèø¿¿ä íü àñóóëò, õàðèóëòûã òýìäýãëýí àâ÷ ä¿ãíýëò
õèéíý.		
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2.5. Øàëãàëòûã ¿ð ä¿íòýé ÿâóóëàõûí òóëä øàëãàëòàä õàìðàãäàæ áóé ýòãýýäòýé
øàëãàëòûã ýõëýõ óóëçàëòààñ äóóñàõ óóëçàëòûã çîõèîí áàéãóóëæ ýöñèéí ä¿ãíýëò ãàðãàõ
õ¿ðòëýõ õóãàöààíä íýýëòòýé, õàìòðàí àæèëëàæ òýäíèé ¿çýë áîäîëä õ¿íäýòãýëòýé õàíäàæ,
õàðèóöëàãàòàé àæèëëàõ õýðýãòýé.
2.6. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷
áàéãóóëëàãûí òàëààðõ åðºíõèé ìýäýýëýë, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë, õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã
“Á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õèéõ æóðàì”-ûí 2 äóãààð õàâñðàëòûí äàãóó ãàðãóóëàí àâíà.
2.7. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í áàðèìò ìàòåðèàëóóäûã àëáàí ¸ñîîð õ¿ëýýí àâ÷ òóõàéí
áàéãóóëëàãûí ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààíä ñààä ó÷ðóóëàõã¿é, ìàòåðèàëóóä àëäàãäàõã¿é
áàéõ íºõöºëººð õàíãàãäñàí ºðººíä áàéðëàíà.
2.8. Øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷ áàéãóóëëàãà íü ººðèéí õóóëü
ñàõèëòûí ò¿âøèíä ¿íýëãýý ºãñºí, CAIS ïðîãðàìä íîãîîí áîëîí óëáàð øàð òºëºâò ñîíãîãäîí
áè÷èã áàðèìòûí áîëîí áèåò øàëãàëòààñ ÷ºëººëºãäñºí òîõèîëäîëä øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í
õîëáîãäîõ áè÷èã áàðèìòûã íÿãòëàí øàëãàæ çºð÷èë, äóòàãäàë èëýðñýí òîõèîëäîëä ãààëèéí
á¿ðä¿¿ëýëòèéí áè÷èã áàðèìòûã á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîäîîñ ãàðãóóëàí àâ÷
áîëíî.
2.9. Øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷ áàéãóóëëàãà íü ãààëèéí
ìýä¿¿ëýãò ãàðñàí àëäààã ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ñàéí äóðààð ìýä¿¿ëñýí òîõèîëäîëä õîëáîãäîõ
áè÷èã áàðèìòûã íÿãòëàí øàëãàæ áàðèìòààð íîòëîãäñîí òîõèîëäîëä íºõºí á¿ðä¿¿ëýëòèéã
õèéëãýæ óëñûí òºñºâò îðîõ îðëîãûã õîëáîãäîõ äàíñàíä òºâëºð¿¿ëíý.
2.10. CAIS ïðîãðàìä øàëãàëòàä õàìðàãäñàí ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷ àæ
àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà íü óëààí òºëºâò ñîíãîãäîí áè÷èã áàðèìòûí áîëîí áèåò øàëãàëòàä
õàìðàãäñàí áîëîâ÷ á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòààð òóõàéí á¿ðä¿¿ëýëòòýé õîëáîîòîé
çºð÷èë, äóòàãäàë èëýðñýí òîõèîëäîëä ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò, õÿíàëò õèéõýä îðîëöñîí á¿õ
áàéöààã÷ààñ òàéëáàð, òîäðóóëãà àâ÷ õîëáîãäîõ ìàòåðèàëûí õàìò òàíèëöóóëãàä îðóóëíà.
2.11. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòàä õàìðàãäàõ ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷
áàéãóóëëàãûí õ¿ñýëòýýð áîëîí øàëãàëòààð èëýðñýí çºð÷èë äóòàãäëûã ¿íäýñëýí ãààëèéí
òóõàé õóóëü áîëîí ò¿¿íòýé íèéö¿¿ëýí ãàðãàñàí ä¿ðýì, æóðàì, çààâðûí òàëààð çºâëºãºº,
çºâëºìæ ºã÷ áîëíî.
2.12. Ãàäààä õóäàëäààíä îðîëöîã÷ ýòãýýä èìïîðòîîð îðóóëñàí áàðààíû ãàäààä
òºëáºð òîîöîî, îðëîãîä àâñàí áàðàà ìàòåðèàëûí òàéëàí, ãàäààä ºð, àâëàãûí æóðíàëààñ
ãàäíà ãàäààä õóäàëäààíû ãýðýý, ¿íèéí íýõýìæëýõ, òýýâðèéí áàðèìò, áàðààíû æàãñààëòûã
çààâàë ãàðãàæ ºãíº.
2.13. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòààð èëýðñýí çºð÷èë äóòàãäëûã òóõàé á¿ð
íü áàòàëãààæóóëæ øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä òóõàéí áàéãóóëëàãûí õîëáîãäîõ àæèëòíààð
áàðèìòûã õóóëáàðëàí, íîòàðèàòûí áàéãóóëëàãààð áàòàëãààæóóëàí àâíà.
2.14. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í ñàíõ¿¿ãèéí àíõàí øàòíû áîëîí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë,
ãýðýý, õýëöýë çýðýã õîëáîãäîõ á¿õ áàðèìò áè÷èãò ¿íäýñëýí øàëãàëòûã õèéæ, èëýðñýí çºð÷èë,
äóòàãäàë á¿ðò äýëãýðýíã¿é æàãñààëò ¿éëäýæ, òýìäýãëýë õºòëºíº.
2.15. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ãààëèéí õàðèëöààíä
îðîëöîã÷ áàéãóóëëàãûí èìïîðòëîñîí áàðààíä áèåò ¿çëýã øàëãàëòûã òóõàéí áàéãóóëëàãûí
õîëáîãäîõ àæèëòàíã áàéëöóóëàí øàëãàíà.
2.16. Øàëãàëòûí ÿâöàä øàëãàëòàä õàìðàãäàæ áóé êîìïàíèòàé õàðèëöàí õàìààðàë
á¿õèé êîìïàíèä á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õèéõ óäèðäàìæ áàòëàãäñàí òîõèîëäîëä
ºìíºõ øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòûã õèéæ èëòãýõ õóóäñûã êîìïàíè òóñ á¿ðýýð íü
áè÷èæ òàíèëöóóëíà.
		Ãóðàâ. Øàëãàëòûã äóóñãàõ ¿å øàò
3.1. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòûã äóóñàõàä ìºí óóëçàëòûí òýìäýãëýë õºòëºíº.
3.1.1. øàëãàëò äóóññàí óóëçàëòààð øàëãàëòààð èëýðñýí çºð÷èë, äóòàãäëûí
òàëààð äýëãýðýíã¿é òàíèëöóóëæ, çºð÷èë ãàðàõ áîëñîí øàëòãààí öààøèä çºð÷ëèéã äàâòàí
ãàðãàõã¿é áàéõ òàëààð õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéí òàëààð çºâëºãºº çºâëºìæèéã ºã÷ áîëíî.
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3.1.2. øàëãàëòààð èëýðñýí çºð÷èë äóòàãäàëòàé õîëáîîòîé áè÷èã, áàðèìòûã
õóóëáàðëàí àâ÷ õîëáîãäîõ àæèëòàíààð ãàðûí ¿ñýã çóðóóëæ áàòàëãààæóóëàõ;
3.2. Øàëãàëòàä õàìðóóëñàí áàðèìò ìàòåðèàëûã æàãñààëòààð õ¿ëýýëãýí ºã÷, õ¿ëýýí
àâñàí õ¿íýýð ãàðûí ¿ñýã çóðóóëíà.
3.3. Áàðèìòààð íîòëîãäñîí çºð÷èëä ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí íºõºí òºëáºðèéí
àêò áè÷íý. Àêò íü Òýìäýãëýõ, Òîãòîîõ õýñýãòýé áàéíà.
3.3.1.“Òýìäýãëýõ” õýñýãò øàëãàãäñàí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýíèé íýð
ðåãèñòåðèéí äóãààð øàëãàëòàíä õàìðàãäñàí õóãàöààà øàëãàëò õèéõ ¿íäýñëýë çºð÷ñºí õóóëü
ýðõèéí çààëò, øàëãàëòààð èëýðñýí çºð÷ëèéí àãóóëãà ä¿í ¿¿ññýí øàëòãàààí.
3.3.2.“Òîãòîîõ” õýñýãò ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæ çºð÷ñºí ãààëèéí õàðèëöààíä
îðîëöîã÷äîä õ¿ëýýëãýõ õàðèóöëàãà, õóóëü òîãòîîìæèéí çààëò, òîâ÷ óòãà, òºëáºðèéí àêòûí
ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàð, òîðãóóëü, òºëáºð õàðèóöàõ ýòãýýä, òºëáºð áàðàãäóóëàõ õóãàöàà,
òºëáºð õ¿ëýýí àâàã÷èéí áàíêíû íýð, äàíñíû äóãààð, òºëáºðèéí àêò òàâüñàí øàëãàëòûí
á¿ðýëäýõ¿¿íä àæèëëàñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí àëáàí òóøààë, îâîã íýð, ãàðûí ¿ñýã,
õóâèéí òýìäýã, àêòûã çºâøººðñºí áàéãóóëëàãûí ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòíû îâîã, íýð, ãàðûí
¿ñýã, òàìãà òýìäýã äàðíà.
3.4. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í íü õóóëü õÿíàëòûí áîëîí áóñàä õ¿ñýëòûí äàãóó
øàëãàëòûí ¿ð ä¿íãýýð ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëò áè÷íý. Ä¿ãíýëò íü Òýìäýãëýõ,
Òîäîðõîéëîõ, Ä¿ãíýõ õýñýãòýé:
3.4.1. “Òýìäýãëýõ” õýñýãò: øàëãóóëñàí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýíèé
íýð õàÿã, áàéðøèë, øàëãàëòàíä õàìðàãäñàí õóãàöàà, øàëãàëò õèéõ ¿íäýñëýë, øàëãàëòàаð
èëýðñýí çºð÷ëèéí àãóóëãà ä¿í ¿¿ññýí øàëòãààí
3.4.2.“Òîäîðõîéëîõ” õýñýãò: ä¿ãíýëò ãàðãàõ áîëñîí ¿íäýñëýë øààðäëàãàòàé
òîõèîëäîëä ëîáàòîðòûí øèíæèëãýý, çîðèëò, òóðøèëò õèéñýí áàðèìò áè÷èã, çóðàãëàë, ñõåì,
ôîòî çóðàã, ä¿ðñ áè÷ëýãèéí õóâèéã õàâñàðãàõ
3.4.3.“Ä¿ãíýõ” õýñýãò: èëýðñýí çºð÷èë, äóòàãäëûí øàëòãààí, öààøèä àíõààð÷
øèéäâýðëýõ àñóóäëûí óòãà.
3.5. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòûí ¿ð ä¿íãýýð èëòãýõ õóóäàñ áè÷íý. Èëòãýõ
õóóäñàíä:
3.5.1. èëòãýõ õóóäàñ áè÷ñýí îãíîî, øàëãàëò õèéñýí óäèðäàìæèéí äóãààð,
øàëãàëòûí çîðèëãî, øàëãàëòûã ÿâóóëàõ õóãàöàà, øàëãàëòûí òºðºë, øàëãàëòàä õàìðàãäàõ
ñàíõ¿¿ãèéí áàðèìòûí îãíîî, øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í
3.5.2. øàëãàëòàä õàìðàãäñàí ÀÀÍ, èðãýíèé íýð (ðåãèñòðûí äóãààð, ÕÕÎÀÒ-ûí
äýâòðèéí äóãààð), óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé äóãààð; õºðºíãº îðóóëàëòûí õýëáýð
(äîòîîä, ãàäààä, õàìòàðñàí õºðºíãº îðóóëàëòòàé) ãì; ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàí îãíîî, áèçíåñèéí
òºðºë (ãàäààä õóäàëäàà, ¿éëäâýðëýë) ãì; áàéãóóëëàãûí õàÿã, óòàñ, ôàêñûí äóãààð, çàõèðàë,
åðºíõèé íÿãòëàí áîäîã÷, ãààëèéí ìåíåæåðèéí íýð, óòàñíû äóãààð, ìàéë õàÿã; ñàëáàðóóäûí
õàÿã áàéðëàë; ãààëüä áàðààãàà ìýä¿¿ëäýã õýëáýð, õàìòðàí àæèëëàäàã ãààëèéí çóó÷ëàã÷,
òýýâýðëýã÷; ãýðýýëñýí áàíêíû íýð, äàíñíû òºðºë, äàíñíû äóãààð,òºëáºðèéí íºõöºë
(óðüä÷èëãàà òºëáºðò, äàðàà òºëáºðò,äèëëåð, äèñòðèáþòîð) ãì; òºëáºð òîîöîî õèéäýã õýëáýð
(õàðèëöàõ, áýëýí ìºíãº, áàðòåð, êàññ, àêðåäèòèâ, èíêàññ) ãì; ãàäààäàä øèëæ¿¿ëñýí òºëáºðèéã
õàðèëöàã÷ óëñ, áàíê, îí òóñ á¿ðýýð íü; èìïîðòëîñîí, ýêñïîðòëîñîí áàðààíû ¿íäñýí íýð òºðºë
(áðýíä áàðàà, ò¿¿õèé ýä) ãì; áàðààã èìïîðòëîõ, ýêñïîðòëîõ áîëñîí çîðèëãî (õóâèéí õýðýãëýý,
¿íäñýí õºðºíãº, äàõèí áîëîâñðóóëàõ, õóäàëäààëàõ) ã.ì; èìïîðòëîã÷, ýêñïîðòëîã÷èéí ¿éë
àæèëëàãàà (¿éëäâýðëýã÷, äèñòðèáþòîð, õóäàëäààíû àãåíò, áîðëóóëàëòûí ýñõ¿ë õºðºíãèéí
àãåíò, çóó÷ëàã÷) ãì; ãàäààäûí ãîë ò¿íøëýã÷èéã óëñûí íýðýýð íü; èìïîðòëîäîã ¿íäñýí íýð
òºðëèéí áàðààã áàðààíû íýð, ãàðàë ¿¿ñýë, áàðààíû àíãèëëûí êîäîîð; ãýðýýòýé õîëáîîòîé
ìýäýýëýë; ¿íýëãýýíèé àðãà; èìïîðòûí áàðààòàé õîëáîîòîé áàðàà ýêñïîðòëîäîã ýñýõ; îþóíû
ºì÷ àøèãëàñíû òºëáºð áîëîí ëèöåíç, êîìèññûí øèìòãýë òºëäºã ýñýõ; õóóëü ñàõèëòûí
ò¿âøèíä ººðèéí ¿íýëãýýãýýð èëýðñýí àëäààãàà ñàéí äóðààðàà ìýä¿¿ëñýí ýñýõ; êîìïàíèéí
áàðààã àæèëëàãñàä áîëîí áóñàä õóâü õ¿íèé íýðýýð ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéäýã ýñýõ; ãýðýýíèé
¿íäñýí äýýð ìîíãîë óëñûí íóòàã äýâñãýðèéí ãàäíà ã¿éöýòãýñýí èíæåíåðèéí, áàðèëãà, óðëàë
÷èìýãëýë, äèçàéíû àæèë, öàõèì ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýòýé õîëáîîòîé àæèë ¿éë÷èëãýý ýðõýëäýã
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ýñýõ òàëààð äýëãýðýíã¿é áè÷èõ,
3.5.3. øàëãàëòàä õàìðàãäñàí õóãàöààíä õèéãäñýí ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéã
èìïîðòëîæ, ýêñïîðòëîñîí ìýä¿¿ëãèéí òîî, ãîðèì, ñòàòèñòèê ä¿íãèéí õàìò; òàòâàðûí
áàéãóóëëàãààñ õèéñýí øàëãàëòûí ¿ð ä¿í, íºõºí íîãäóóëñàí òºëáºðèéí ä¿í, èëýðñýí çºð÷èë
äóòàãäëûí óòãà; ¿íäñýí õºðºíãèéã ýõíèé ¿ëäýãäýë, îðëîãî, ýöñèéí ¿ëäýãäýëýýð; áîðëóóëàëòûí
ä¿íã ýõíèé ¿ëäýãäýë, áîðëóóëñàí áàðààíû ºðòºã, ýöñèéí ¿ëäýãäëýýð; àâëàãà, ºãëºã, àøãèéã
îí, õàðèëöàã÷ òóñ á¿ðýýð íü äýëãýðýíã¿é áè÷èæ õîëáîãäîõ ìàòåðèàëûã õóóëáàðëàí àâ÷
øàëãàëòûí áàðèìòàíä õàäãàëãàõ,
3.5.4. øàëãàëòûí ÿâöàä çºð÷èë äóòàãäàë èëýðñýí òîõèîëäîëä òóõàéí áàðààíû
á¿ðä¿¿ëýëò õèéãäñýí ãàçàð, õîðîîäûí êîäûí õàìò, çºð÷èë èëýðñýí áàðààã îðîí òóñ á¿ðýýð íü
ñòàòèñòèê ä¿íãèéí õàìò, çºð÷èëòýé õîëáîîòîé áàðààíû òàëààðõè á¿õ áàðèìòûã õóóëáàðëàí
àâàõ,
3.5.5. øàëãàëòûí ÿâöàä óóëçàëò ÿðèëöëàãà õèéñýí òóõàé, çºâëºãºº, çºâëºìæ
ºãñºí áàéäàë, øàëãàëòàä õàìðàãäñàí àæ àõóéí íýãæ, èðãýí, õóóëèéí ýòãýýäýýñ ãààëèéí
áàéãóóëëàãà áîëîí àæèëòàí àëáàí õààã÷äûí òàëààð òàâüñàí ñàíàë, ãîìäîë, õ¿ñýëòèéí
òàëààð äýëãýðýíã¿é áè÷èõ,
3.5.6. øàëãàëòòàé õîëáîãäóóëàí øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿íèé ãàðãàñàí ä¿ãíýëò,
3.5.7. öààøèä àâàõ àðãà õýìæýýíèé òàëààð äýëãýðýíã¿é áè÷íý.
3.6. Øàëãàëòûí èëòãýõ õóóäàñòàé òóõàéí íýãæèéí äàðãà òàíèëöàæ øààðäëàãàòàé
àñóóäëûã òîäðóóëàí õàíãàëòòàé ãýæ ¿çñýí òîõèîëäîëä , øàëãàëòûí ìàòåðèàëûã ¿äýæ àðõèâò
õ¿ëýýëãýí ºãºõèéã çºâøººð÷ ãàðûí ¿ñýã çóðíà.
3.7. Øààðäëàãà õàíãààã¿é ãýæ ¿çñýí èëòãýõ õóóäñûã õ¿ëýýí àâàõã¿é áºãººä ýíý
òîõèîëäîëä èëòãýõ õóóäñàíä íýìæ îðóóëàõ àñóóäàë, ñàíàëûí õàìò òóõàéí íýãæèéí àõëàõ
áàéöààã÷èä õ¿ëýýëãýí ºãíº.
3.8. Àõëàõ áàéöààã÷ øààðäëàãàòàé àñóóäëûã òîäðóóëàõ çîðèëãîîð øàëãàëòàä
õàìðàãäñàí ýòãýýäýýñ íýìýëò ìàòåðèàë øààðäàí äàõèí íÿãòëàõ øàëãàõûã øàëãàëòûí
á¿ðýëäýõ¿¿íä ºã÷ áîëíî.
3.9. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòûí ¿ð ä¿í, èëýðñýí çºð÷èë, äóòàãäàë áîëîí
öààøèä àíõààð÷ àæèëëàõ çºâëºìæèéí õàìò ãààëèéí ãàçàð õîðîîäîä ñ¿ëæýýãýýð, õîëáîãäîõ
õýëòýñ ãàçàðò áàðèìòûã õóóëáàðëàí òóõàé á¿ð íü ìýäýãäýíý.
3.10. Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä èðãýí, àæ àõóéí íýãæèéí øàëãàëòûí ä¿íã Ìýðãýæëèéí
çºâëºëèéí õóðàëä òàíèëöóóëæ, õîëáîãäîõ øèéäâýðèéã ãàðãóóëíà.
3.11. Øàëãàëòàíä õàìðàãäñàí ãààëèéí áàéãóóëëàãà, íýãæèéí òàëààðõè ìýäýýëëèéã
Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëö¿¿ëíý.
Äºðºâ.¯íýëãýýòýé õîëáîîòîé àíõààðàõ ç¿éë
4.1. Õóäàëäàã÷ íü ººðèéí ñàëáàð êîìïàíè áîëîí àæèëòàíäàà áàðààã ýêñïîðòëîõ,
òóõàéí ñàëáàð êîìïàíè áîëîí àæèëòàí íü áèå äààí ÿìàð íýãýí õýëöýë õèéõ ýðõã¿é
òîõèîëäîëä õýëöëèéí ¿íèéã õýðýãëýõ áîëîìæã¿é.
4.2. Õýðýâ õóäàëäàã÷ òàëûã òºëººëºí ãóðàâäàã÷ ýòãýýä òóõàéí ãýðýý õýëöýë áàéãóóëæ,
õóäàëäàã÷èéí çóó÷ëàëûí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéãàà òîõèîëäîëä ãààëèéí ¿íýä ýíýõ¿¿ çóó÷ëàëûí
õºëñ áóþó õóäàëäààíû çóó÷ëàëûí øèìòãýëèéã îðóóëàõ áà ¿íèéí íýõýìæëýõýä äýýðõè ¿íèéí
òàëààð òóñãàãäààã¿é áîëîâ÷ ñàíõ¿¿ãèéí áàðèìòàíä çóó÷ëàã÷èéí òºëáºð íýðýýð ã¿éëãýý
õèéãäñýí áàéíà.
4.3. Óðüä÷èëãàà áà õýñýã÷èëñýí òºëáºð: ¿íèéí íýõýìæëýõýä óðüä÷èëãàà áîëîí
õýñýã÷èëñýí òºëáºðèéí òàëààð äóðüäààã¿é áàéæ áîëíî. Òºëáºð íü ýõíèé, õýñýã÷èëñýí,
óðüä÷èëãàà, ãýðýýíèé íºõöºëä çààñíû äàãóó, / èìïîðòûí áàðààã ¿éëäâýðëýæ ýõëýõ ¿åä 1/3
õóâèéí òºëáºð, õèëèéí ÷àíàäàä áàðààã ¿éëäâýðëýæ äóóñàõàä 1/3 õóâèéí òºëáºð, áàðààã
òýýâýðëýãäýí èðýõ ¿åä 1/3 õóâèéí òºëáºð/ ýöñèéí òºëáºð, ãýõ ìýòýýð òóñãàãäñàí áàéæ áîëîõ
òóë ñàíõ¿¿ãèéí áàðèìòààñ ãàäààä òºëáºðò øèëæ¿¿ëñýí ¿íèéã íàðèéâ÷ëàí øàëãàõ.
4.4. Õîéøëóóëñàí òºëáºð: ¿íèéí íýõýìæëýõýä õîéøëóóëñàí òºëáºð áîëîí ò¿¿íèé
õ¿¿ãèéí òàëààð òóñãààã¿é áîëîâ÷ ñàíõ¿¿ãèéí áàðèìòàíä òóñãàñàí áàéäàã. Õîéøëîãäñîí
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òºëáºð íü áàðààíû ¿íèéã áóóðóóëæ ìýä¿¿ëýõòýé õîëáîîòîé. Äýýðõè òºëáºð íü ºíäºð ºðòºã
çàðäàë á¿õèé áàðààã èìïîðòëîõîä õýðýãëýäýã òóë ãýðýýíèé çààëòûã íàðèéâ÷ëàí óíøèõ
õýðýãòýé. Ìºí õ¿¿íèé àñóóäëààð ÄÕÁ-ààñ ãàðãàñàí Øèéäâýð 3.1-ä çààñíààð “Õîéøëîãäñîí
õ¿¿ãèéí òºëáºðèéã ãààëèéí ¿íýä îðóóëæ òîîöîõã¿é..”ãýæ çààñàí áàéäàã òóë ¿¿íèéã àíõààð÷
òîäðóóëáàë çîõèíî.
4.5. ¯íý íýìýãäñýíèé òºëáºð: ãýðýýíèé õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷ëýõ õóãàöààíä ¿íèéí
ººð÷ëºëòèéã õýðõýí øèéäâýðëýõ òóõàé çààëò áàéíà. ¯íý íýìýãäýõ íºõöëèéã óðò õóãàöààíû
òóðø òîìîîõîí õýìæýýíèé òºñëèéí áàðàà ìàòåðèàë, ýä õºðºíãèéã èìïîðòëîõ ÿâöàä
¿éëäâýðëýëèéí çàðäàë ººð÷ëºãäºæ áîëîõ òîõèîëäëóóäûã ãýðýýíä òóñãàæ ºãíº. Òºñëèéí
áàðàà ìàòåðèàë, òóõàéëáàë /¿éëäâýð, óãñðàõ òîíîã òºõººðºìæ, öàõèëãààí ñòàíö/ èìïîðòëîõ
òîõèîëäîëä ¿íý íýìýãäñýíèé òºëáºðèéã ãýðýýíä õýðõýí òºëºõººð òóñãàñàí òóõàé øàëãàõ
çîðèëãîîð õîëáîãäîõ ãýðýýíèé õóóëáàðûã ãàðãóóëàí àâàõ ¸ñòîé.
4.6. ¯íèéí õºíãºëºëò: äîîðõè òºðëèéí õºíãºëºëòèéã áàðààíû ¿íèéí ä¿íãýýñ õàñ÷
òîîöîæ áîëîõã¿é. ¯¿íä:
4.6.1. Õóäàëäàí àâàã÷ òàë ãýðýýíèé äàãóó òºëáºðèéí òîäîðõîé õýñýã áîëãîæ
õóäàëäàã÷ òàëûí íýðèéí ºìíººñ, ýñõ¿ë ò¿¿íèéã òºëººëæ òîäîðõîé ¿éë àæèëëàãààã ýðõëýõ;
4.6.2. Õóäàëäàí àâàã÷ òàë èìïîðòëîñîí áàðààíû áîðëóóëàëòûí íºõöºë áîëãîí
õóäàëäàã÷ òàëûí íýðèéí ºìíººñ, ýñõ¿ë ò¿¿íèéã òºëººëæ ãóðàâäàã÷ òàëä áóñàä áàðàà,
¿éë÷èëãýýã íèéë¿¿ëýõ;
4.6.3. Òàëóóäûí õàðèëöàí õàìààðàë ¿íýä íºëººëºõ;
4.6.4. Èìïîðòëîñîí áàðààíû ¿íýä ºìíºõ õýëöýëòýé õîëáîîòîé çýýëèéí òºëáºðèéí
¿íý øèíãýñýí;
4.7. ¯íèéí íýõýìæëýõýä “Çºâõºí ãààëèéí çîðèëãîîð” ãýæ çààñàí áîë áàðààíû æèíõýíý
¿íèéí íýõýìæëýõèéã îëîõ, òóõàéí íýõýìæëýõèéí äàãóó ãàäààä òºëáºðò øèëæ¿¿ëñýí ä¿íã,
ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ìýä¿¿ëñýí ¿íèéí ä¿íòýé òóëãàí íÿãòëàí øàëãàõ.
4.8. Ãýðýýíèé ç¿éë: áàðààíû íèéò ¿íèéí ä¿í íü õýä õýäýí íýõýìæëýõ¿¿äýä õóâààãäàæ,
ºíäºð òàòâàðòàé áàðàà áàãààð, áàãà òàòâàðòàé áàðàà ºíäºð òàòâàðòàéãààð ¿íýëýãäýæ áîëíî.
Èéì òîõèîëäîëä Òàðèô, õóäàëäààíû åðºíõèé õýëýëöýýðèéí ¿íýëãýýíèé 1.1-ð ç¿éëèéí ˝ á˝
çààëòûã /¿íýëýãäýæ áóé áàðààíû áîðëóóëàëò, ýñõ¿ë ¿íý íü òóõàéí áàðààíû ¿íèéã òîãòîîõ
áîëîìæã¿é áîëãîõ ÿìàð íýãýí õ¿÷èí ç¿éëèéí íºëººíä ºðòºõã¿é áàéõ / çºð÷èæ áàéãàà ó÷èð
õýëöëèéí ¿íýýð ¿íýëæ áîëîõã¿é.
4.9. Äóíäàæ ¿íý: èìïîðòëîñîí áàðààíû ¿íèéí íýõýìæëýõýä áàðààíû íèéò ¿íèéã
íýã à÷èëòàä áàãòñàí ººð ººð íýð òºðëèéí áàðààíóóäûí äóíäàæ ¿íýýð òîîöñîí áàéäàã ó÷èð
õîëáîãäîõ ¿íèéí ººð÷ëºëòèéã òîîöîõ ¸ñòîé.
4.10. Øèëæèõ ¿íý: òóõàéí êîðïîðàöè áîëîí ò¿¿íèé óëñàä áàéðëàõ ñàëáàð
êîìïàèóäûí õîîðîíä õóäàëäààëàãäñàí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íèéëìýë ¿íý þì. Íèéò ñàëáàð
êîìïàíèóäûíõàà àøãèéã íýìýãä¿¿ëýõ, ýñõ¿ë ººð áóñàä çîðèëãîîð áàðààíûõàà ¿íèéã ¿íäýñòýí
äàìíàñàí êîðïîðàöèéí ç¿ãýýñ ººð÷èëæ áîëíî. Çàðèì òîõèîëäîëä ýöñèéí ¿íý íü èìïîðëîã÷
îðîíä äàõèí áîðëîãäñîí ¿íýýñ õàìààðäàã áà ¿¿íýýñ øàëòãààëàí øèëæèõ ¿íý íü íýìýãäýæ,
ýñõ¿ë áóóðäàã áàéíà. Ýíý íºõöºëä äàðààõ ç¿éëèéã íÿãòëàí øàëãàõ øààðäëàãàòàé. ¯¿íä:
4.10.1.òóõàéí õýëöýë õèéãäñýí ýñýõ;
4.10.2.õóäàëäàã÷ ýñõ¿ë õóäàëäàí àâàã÷ òàëóóäûí õàðèëöàí õàìààðàë ¿íýä
íºëººëñºí ýñýõ ;
4.10.3. áîðëóóëàëòàä õàìààðàõ ãýðýýíèé íºõöºë, ýñõ¿ë òºëáºð áàéãàà ýñýõ
4.11. Ñóäàëãàà øèíæèëãýý, çóðàã òºñëèéí àæëûí õºëñ áà òºëáºð: Çàðèì òîõèîëäîëä
¿íäýñòýí äàìíàñàí êîðïîðàöè áîëîí ò¿¿íèé ñàëáàð êîìïàíèé õîîðîíä áàðàà ýðãýëòèéí
òîäîðõîé õóâèéã, ýñõ¿ë ñóäàëãàà øèíæèëãýý, çóðàã òºñëèéí àæëûí õºëñèéã õóäàëäàí
àâàã÷ òàëààñ õóäàëäàã÷ òàëä òºëäºã òºëáºð íü áîðëóóëàëòûí íºõöºë áîëæ áàéãàà, ýñõ¿ë
èìïîðòëîñîí áàðààòàé õîëáîîòîé ýñýõèéã øàëãàõ øààðäëàãàòàé.
4.12. Òýýâýð, äààòãàëûí áîëîí áóñàä çàðäëóóä: Ãààëèéí ¿íýä äîîðõè çàðäëóóäûã
íýìæ òóñãàñàí ýñýõèéã òîäðóóëíà.
4.12.1. Ýêñïîðòëîã÷ îðíû äîòîîäûí òýýâýðëýëò;
4.12.2. Èìïîðòëîã÷ îðíû õèë õ¿ðòëýõ òýýâðèéí çàðäàë;
472

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

4.12.3. Ñàâ, áàãëàà áîîäëûí çàðäàë íü åðºíõèéäºº áîðëóóëàëòûí ¿íýä áàãòäàã
áîëîâ÷ çàðèì ýêñïîðòëîæ áàéãàà áàðààíû ñàâ, áàãëàà áîîäëûí çàðäëûã áîðëóóëàëòûí
¿íýä îðóóëäàãã¿é. Ýêñïîðòûí ñàâ, áàãëàà áîîäîë õîë çàìä áàðààã òýýâýðëýõýä õàìãààëàõ
çîðèëãîîð àøèãëàãääàã áºãººä 8-ð ç¿éëä //çààñíû äàãóó íèéë¿¿ëæ áàéãàà òîõèîëäîëä
çàðäëûã ãààëèéí ¿íý äýýð íýìæ òîîöîõ;
4.12.4. Áàðàà íèéë¿¿ëýõ íºõöºëººñ øàëòãààëàí ÷èíãýëãèéí öýâýðëýãýýíèé
çàðäëûã òýýâýðëýã÷ êîìïàíèä òºëºõ òîõèîëäîë áàéäàã. Èéì òºðëèéí çàðäàë íü òýýâýðëýëòòýé
õîëáîîòîé çàðäëûí íýã õýñýã áàéõ áºãººä ãààëèéí ¿íýä áàãòñàí áàéõ ¸ñòîé.
4.12.5. Äààòãàëûí çàðäàë: õýðýâ õóäàëäàã÷ áîëîí õóäàëäàí àâàã÷ òàëóóä
äààòãàëûí ãýðýý áàéãóóëñàí òîõèîëäîëä òóõàéí îðîí íü ¿íýëãýýíèé CIF ñèñòåì àøèãëàäàã
áîë äààòãàëûí çàðäëûã ãààëèéí ¿íýä îðóóëæ òîîöíî, FOB ñèñòåì àøèãëàäàã áîë äààòãàëûí
çàðäëûã ãààëèéí ¿íýä îðóóëæ òîîöîõã¿é.
4.13. Îþóíû ºì÷ áîëîí ëèöåíç àøèãëàñíû òºëáºð: èìïîðòûí áàðààíû òºëñºí áóþó
òºëáºë çîõèõ ¿íý äýýð äîð äóðüäñàí íºõöºëä íýìýãäýæ òîîöîãäîíî.
4.13.1. ¿íýëæ áóé áàðàà íü çºâõºí îþóíû ºì÷èéí ýðõèéí òºëáºð, øèìòãýëä
õàìààðàëòàé;
4.13.2. îþóíû ºì÷èéí ýðõèéí òºëáºð, øèìòãýëèéã òºëºõ òàëààð õóäàëäàã÷,
õóäàëäàí àâàã÷ õî¸ðûí õîîðîíä áàéãóóëñàí õóäàëäààíû ãýðýý õýëöýëä òóñãàéëàí íºõöºë
áîëãîí òóñãàñàí áàéõ;
4.14. Çàñâàðûí çàðäàë: èìïîðòëîõîîñ ºìíºõ óãñàð÷, ñóóðèëóóëàõ çàðäàë èìïîðòëîã÷
îðíû áàðààíû çàãâàð, ìºðäºõ ñòàíäàðòàä òîõèðóóëàõ çîðèëãîîð íèéë¿¿ëýã÷ òàëûí áàðàà,
á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òóñãàéëàí ººð÷ëºëò îðóóëàõ øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çýõ òîõèîëäîëä öàõèëãààí
õýðýãñýë áîëîí áóñàä áàðààíû õýëöýëä íèéë¿¿ëæ áàéãàà òóõàéí õýðýãñëèéí çàðäëûã
õóäàëäàí àâàã÷ òàë õàðèóöíà. Ìºí òóõàéí áàðààã èìïîðòëîõîîñ ºìíº óãñàð÷, ñóóðèëóóëñàí
çàðäëûã ãààëèéí ¿íýä íýìæ òîîöíî.
4.15. Îðëîãûí õóâààðèëàëò: òóõàéí áàðààã õóäàëäàí áîðëóóëñíààñ îëîõ îðëîãîîñ
øóóä áîëîí øóóä áóñ õýëáýðýýð õóäàëäàã÷èä ºãºõ îðëîãûí çîõèõ õýñýã. Õóäàëäàí àâàã÷ òàë
èìïîðòûí áàðààã öààø íü õóäàëäàí áîðëóóëñàí, çàõèðàí çàðöóóëñàí, àøèãëàñíààñ îëñîí
îðëîãûí òîäîðõîé õýñãèéã õóäàääàã÷èä ºãíº ãýæ òîõèð÷ ãýðýý õýëöýëä òóñãàñàí áîë ò¿¿íèéã
ãààëèéí ¿íýä îðóóëæ òîîöíî.
4.16. Èìïîðòûí áàðààã ¿éëäâýðëýõýä õóäàëäàí àâàã÷ààñ íèéë¿¿ëñýí äýìæëýã
õýëýëöýýðèéí 8.1 /á/ çààñíààð èìïîðòûí áàðààã ýêñïîðòîä çîðèóëæ ¿éëäâýðëýí áîðëóóëàõàä
çîðèóëæ õóäàëäàí àâàã÷ààñ ¿íýã¿é áóþó áàãàñãàñàí ¿íýýð øóóä, ýñõ¿ë øóóä áóñ áàéäëààð
íèéë¿¿ëñýí áóþó ¿ç¿¿ëñýí áàðàà, àæèë ¿éë÷èëãýýíä íîãäîõ ¸ñòîé æèíõýíý òºëñºí áóþó
òºëáºë çîõèõ ¿íýä øèíãýýã¿é ºðòãèéí çîõèõ õýñýã þì. Äýìæëýãèéí ¿íèéã ãààëèéí ¿íýä
îðóóëæ òîîöîõ ¸ñòîé áºãººä èõýíõ òîõèîëäîëä õóäàëäààíû áè÷èã áàðèìòàä òóñãàãääàãã¿é.
Òàâ. ÁÒÊÓÑ-òýé õîëáîîòîé àíõààðàõ ç¿éë
5.1. Ãààëèéí ìýä¿¿ëýã äýõ áàðààíû íýð òºðºë, íàéðëàãà, á¿òýö, çîðèóëàëò, øèíæ
÷àíàð çýðýã áàðààíû àíãèëëûã òîäîðõîéëîõîä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí
õîëáîãäîõ áóñàä áè÷èã áàðèìòòàé òóëãàí, áàðààíû àíãèëëûí êîäûã íÿãòëàí øàëãàõ,
5.2. Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä çºð÷èëòýé áîëîí ýðãýëçýýòýé áàðààã íü øàëãàõ,
ÁÒÊÓÑ-èéí àëáàíû ÃÓÁ íàðòàé çºâëºëäºí ýöñèéí øèéäâýð ãàðãàõ,
5.3. Ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàðààñ ÷ºëººëºãäñºí áàðàà íü äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìò
äàõü áàðààíû àíãèëàëòàé íèéöýæ áàéãàà ýñýõèéã øàëãàõ,
5.4. Øàëãàëòûí ÿâöàä áàðààíû áè÷èãëýëèéí àíãèëàëòàé õîëáîîòîé çºð÷èë èëýðñýí
òîõèîëäîëä ìýäýýëëèéã ÁÒÊÓÑ-èéí àëáàòàé õàìòðàí øèéäâýðëýõ.
Çóðãàà. Õóäàëäààíû ëóéâðûí òºðë¿¿ä
6.1. Áóðóó ìýä¿¿ëýõ: áàðààã èìïîðòëîõ, ýêñïîðòëîõ áîëîí ÷ºëººò ýðãýëòýä /òóõàéëáàë
áàòàëãààò àãóóëàõààñ ãàðãàõ/ îðóóëàõàä áóðóó ìýä¿¿ëýõ çºð÷èë ãàðäàã. Áóðóó ìýä¿¿ëýõ
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òîõèîëäîëä ¿íèéí íýõýìæëýõ, ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéã áàðàà ìàòåðèàë áîëîí áîðëóóëàëòûí
¿íèéí íýõýìæëýõòýé õàðüöóóëæ ¿çýõ õýðýãòýé. Áóðóó ìýä¿¿ëýõ ¿éëäýë äàðààõ áàéäëààð
èëýð÷ áîëíî:
6.1.1 Áàðààíû áè÷èãëýë, àíãèëàë
6.1.2 Ãàðàë ¿¿ñýë /ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñûã îðîëöóóëíà/
6.1.3 ¯íý, ¿íýëãýý
6.1.4 Òîî õýìæýý, ÷àíàð
6.1.5 Õóäàëäààíû õîðèã, õÿçãààðëàëòûí àðãà õýìæýý
6.2.Òîî õýìæýý, ÷àíàðûã áóðóó ìýä¿¿ëýõ: áàðààíû ôèçèê øèíæ ÷àíàð, îíöëîã,
ýçýëõ¿¿í, òîî õýìæýý, õýìæèõ íýãæèéã áóðóó ìýä¿¿ëäýã. Èéíõ¿¿ áóðóó ìýä¿¿ëýõ ¿éëäýë íü
õóóëü áóñààð äàâóó òàë îëæ àâàõ, õîðèãëîñîí, ýñõ¿ë õÿçãààðëàñàí áàðàà íýâòð¿¿ëýõèéã
çàâäñàí ¿éëäýë áàéäàã.Áàðààíû òîî õýìæýý, ÷àíàð, ãàðàë ¿¿ñýë, ýñõ¿ë áàðàà õ¿ðãýõ ãàçðààñ
èìïîðòûí òàòâàð, ýêñïîðòûí òàòààñûí õýìæýý øàëòãààëæ áîëíî. Èéìä áàíêíû ã¿éëãýýíèé
òàéëàí, òýýâýðëýëòèéí ìýäýý, áàðèìò, ýêñïîðòûí ìàíèôåñò çýðýã øààðäëàãàòàé á¿õ íýìýëò
ìýäýýëëèéã îëæ øàëãàëò õèéëãýæ áàéãàà êîìïàíèàñ ãàðãàæ ºãñºí ìýäýýëýëòýé õàðüöóóëàí
øàëãàæ, ¿íýí çºâ ìýä¿¿ëñýí ýñýõèéã òîäîðõîéëíî.
6.3. Áàðààíû ¿íèéã áàãààð ýñõ¿ë ºíäðººð ìýä¿¿ëýõ: áàðààíû ¿íèéã õýëöëèéí áîäèò
¿íýýñ èë¿¿ ºíäºð ¿íýýð ìýä¿¿ëýõ íü äàðààõ çîðèëãîòîé. ¯¿íä:
6.3.1 Ýêñïîðòûí òàòààñ áîëîí òàòâàðûí íºõºí îëãîâðûã èë¿¿ èõýýð îëæ àâàõ
6.3.2 Äîòîîäûí òàòâàð õóðààìæààñ çàéëñõèéõ
6.3.3 Äåìïèíãèéí ýñðýã òàòâàðûí òºëáºðººñ çàéëñõèéõ
6.3.4 Ìºíãº óãààõ øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë, áàíêíû ã¿éëãýý,
çàõèäàë, òýýâðèéí, äààòãàëûí áè÷èã áàðèìò, ãýðýý, õóäàëäàí àâàëòûí çàõèàëãà áîëîí
áàòàëãààæóóëàëò çýðýã áè÷èã áàðèìòûã øàëãàõ øààðäëàãàòàé. Ìºí õýëöýëä ¿íýëãýýíèé
ëóéâðûí øèíæèéã àãóóëñàí áàéæ áîëçîøã¿é äàðààõ õ¿÷èí ç¿éëñèéí òàëààð àíõààðàõ ¸ñòîé.
¯¿íä:
6.3.4.1 Äààòãàëûí çàðäàë ºíäºð áàéõ
6.3.4.2 Òýýâýðëýëòèéí çàðäàë õàðèëöàí àäèëã¿é áàéõ
6.3.4.3 Òºëáºðèéí íèéòëýã áóñ õýëáýð
6.3.4.4 Èõ õýìæýýíèé íýã óäààãèéí òºëáºð
6.3.4.5 Áàðàà ñîëèëöîî
6.4. Àëáàí áóñ õýëöýë: òàòâàð, ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ íîãäóóëàõ òàòâàð õóðààìæààñ
çàéëñõèéõ çîðèëãîîð õóäàëäààíû õýëöëèéã õèéõã¿é áàéõûã àëáàí áóñ õýëöýë ãýæ îéëãîíî.
Ýíý òºðëèéí ëóéâàð íü äàðààõ øèíæèéã àãóóëæ áîëíî.
6.4.1.Õóäàëäàí àâàëò áîëîí áîðëóóëàëòûí õàðüöàà íü õóäàëäààíû íèéòëýã
òºðºë õýëáýðýýñ ÿëãààòàé áàéõ.
6.4.2.Õóäàëäààíû ¿éë àæèëëàãààíä ººð ººð òºðëèéí ¿íèéí íýõýìæëýõ, õ¿ëýýí
àâñàí áàðèìò àøèãëàõ.
6.4.3. Àøèãëàæ áàéãàà ¿íèéí íýõýìæëýõèéã õýâëýõ ìàøèíààð óðüä÷èëàí
äóãààðëààã¿é.
6.4.4. Õóäàëäàã÷ òàëûí ¿íèéí íýõýìæëýõ äýýðõ äóãààð íü äýñ äàðààëàëã¿é áàéõ.
6.4.5. ¯éë àæèëëàãààíä õÿíàëò òàâèõ ÿâöàä ìýä¿¿ëæ áàéãààãààñ èë¿¿ èõ
õýìæýýíèé ¿íèéí ä¿í á¿õèé õóäàëäàà õèéãäýõ áàéäàë àæèãëàãäàõ.
6.5. Áàðààíû ãàðàë ¿¿ñýë, õºíãºëºëòòýé õîëáîîòîé ëóéâàð: “Õºíãºëºëò” ãýæ áàðàà,
ò¿¿íèé ãàðàë ¿¿ñýëòýé õîëáîîòîéãîîð òîäîðõîé øàëãóóðûã õàíãàñàí òîõèîëäîëä òýã, ýñõ¿ë
áàãàñãàñàí õóâü õýìæýýãýýð èìïîðòûí òàòâàð íîãäóóëàõûã õýëíý. “Ãàðàë ¿¿ñýë” ãýäýãò íýã,
ýñõ¿ë íýãýýñ äýýø òîîíû îðîíä ¿éëäâýðëýãäñýí áàðààíû ãàðàë ¿¿ñëèéí áàéäëûí òóõàé
ÿðèãäàíà. Õºíãºëºëòèéí åðºíõèé ñèñòåì, öàõèì õóäàëäààíû õºíãºëºëò çýðýã õýä õýäýí
õºíãºëºëòèéí ñèñòåì áàéäàã. Æèøýýëýõýä õºíãºëºëòèéí åðºíõèé ñèñòåì íü ãàðàë ¿¿ñëèéí
øàëãóóð, áè÷èã áàðèìòûí íîòîëãîî, øóóä à÷èëòûí ä¿ðýì ãýñэí ãóðâàí ¿íäñýí ýëåìåíòýýñ
á¿ðääýã. Ãàðàë ¿¿ñýë, õºíãºëºëòèéí ëóéâàð ãýæ òóõàéí îðîíä õ¿÷èí òºãºëäºð ìºðäºãäºæ
áàéãàà õî¸ð òàëûí áîëîí îëîí òàëò ãýðýýíä çààãäñàí ãààëèéí áè÷èã áàðèìòàä òàâèãäàõ
øààðäëàãà áîëîí ãàðàë ¿¿ñëèéí ä¿ðìèéã áóðóóãààð õýðýãëýõ, ýñõ¿ë ñàíààòàéãààð çºð÷èõ
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ãýñýí îðîëäëîãûã õýëíý.
Ýíý òºðëèéí ëóéâàðòàé òýìöýõèéí òóëä ëóéâðûí ãàð÷ áàéãàà àðãà õýëáýðèéã òîãòîîõ,
ñýæèã á¿õèé ¿éë àæèëëàãààíû òàëààðõ õîëáîãäîõ áàðèìò, ìýäýýëëèéã øàëãàõ øààðäëàãàòàé.
Òóõàéëáàë:
6.5.1 Ãóðàâäàã÷ îðíîîð äàìæóóëàí òýýâýðëýõ çàìààð áàðààíû æèíõýíý ãàðàë
¿¿ñëèéã íóóí äàëäëàõ. Ýíý òîõèîëäîëä áàðàà ãóðàâäàã÷ îðíîîñ ãàðàë ¿¿ñýëòýé ãýæ
õàðóóëàõûí òóëä òýýâðèéí áè÷èã áàðèìò áîëîí áóñàä áàðèìòóóäûã àð àðààñ íü áýëòãýí
ãàðãàæ áîëíî.
6.5.2 Ãàðàë ¿¿ñëèéí óëñûã íóóõûí òóëä íýã îðíû áàðààã ººð îðíû áàðààòàé õàìò
õîëèõ
6.5.3 Òýýâýðëýëòèéí ÿâöàä äàõèí ñàâëàõ, áîîõ, øîøãî õàäàõ çýðãýýð áàðààíû
ãàäíà õàðàãäàõ áàéäëûã ººð÷ëºõ
6.5.4 Áàðààíä äîòîîäîä áîëîí ãàäààäàä áîëîâñðóóëàëò õèéõ ãîðèìòîé õîëáîîòîé
ëóéâàð
6.5.5 Õºíãºëºëò, ÷ºëººëºëòèéí æóðìûí õóâüä äîòîîäîä áîëîí ãàäààäàä
áîëîâñðóóëàëò õèéõ ãîðèìûí äàãóó èìïîðòëîñîí, ýñõ¿ë ýêñïîðòëîñîí áàðààíû ãààëèéí áîëîí
áóñàä òàòâàð, õóðààìæèéã òºëºõººñ çàéëñõèéõ ¿éëäýë õàìààðäàã. Õîëáîãäîõ ãîðèìûí äàãóó
èìïîðòëîæ, ýñõ¿ë ýêñïîðòëîñîí áàðààíû òàòâàð, õóðààìæààñ ÷ºëººëºãäºõ, õºíãºëºëòºä
õàìðàãäàõ, õàñ÷ òîîöóóëàõ çîðèëãîîð ¿íäýñíèé õóóëü òîãòîîìæèä çààñàí çààëòûã ÿìàð íýã
áàéäëààð çºð÷èõºä ë ëóéâðûí ¿éë àæèëëàãàà ÷èãëýãäýõ òóë áàéöààã÷èä áè÷èã áàðèìòûã
ñàéòàð íÿãòëàí øàëãàæ, ¿éëäâýðëýãäñýí òîî õýìæýý íü ¿éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ç¿éë áîëîí
çºâøººðºãäñºí òîî õýìæýýòýé íèéöýæ áàéãàà áîëîí áàðàà íü òóõàéí íºõöëèéí äàãóó, çºâ
òîî õýìæýýãýýð ýêñïîðòëîãäñîí ýñýõèéã òîäîðõîéëîõ õýðýãòýé.
6.5.6 Ò¿ð õóãàöààãààð îðóóëàõ ãîðèìòîé õîëáîîòîé ëóéâàð èìïîðòëîãäîæ, ýñõ¿ë
ýêñïîðòëîãäîæ áàéãàà áàðààíû ãààëèéí áîëîí áóñàä òàòâàð õóðààìæèéí òºëáºðººñ çàéëñõèéõ
çîðèëãîîð ò¿ð õóãàöààãààð îðóóëàõ ãîðèìûí ëóéâàð ¿éëäýãäýíý. Õîëáîãäîõ ãîðèìûí äàãóó
èìïîðòëîæ, ýñõ¿ë ýêñïîðòëîñîí áàðààíû òàòâàð, õóðààìæààñ ÷ºëººëºãäºõ, õºíãºëºëòºä
õàìðàãäàõ, õàñ÷ òîîöóóëàõ çîðèëãîîð ¿íäýñíèé õóóëü òîãòîîìæèä çààñàí çààëòûã ÿìàð íýã
áàéäëààð çºð÷èõºä ìºí òóõàéí ëóéâðûí ¿éë àæèëëàãàà ÷èãëýãäýæ áàéäàã.Ò¿ð õóãàöààãààð
îðóóëàõ ãîðèìä ìºí ÀÒÀ áîëîí ÑÏÄ êàðíåé õàìààðíà. Áàéöààã÷èä õîëáîãäîõ áàðèìòûã
øàëãàõ, áàðààíû îíöëîã øèíæ, ¿íý, ÷àíàð çýðãèéã òîäîðõîéëîõ çîðèëãîîð äýýæ çàãâàð àâàõ,
òàòâàðûí õóâü õýìæýýã õàðóóëæ áóé øààðäëàãàòàé ìýäýýëëýýð õàíãàõ áàðèìòûã îëæ àâàõ,
ò¿¿í÷ëýí áóñàä õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã àâàõ òàëààð àíõààðàõ ¸ñòîé. Ìºí òýýâýðëýëòèéí
ìýäýý, èìïîðò, ýêñïîðòûí áè÷èã áàðèìò áîëîí ôàêñ, çàõèà, ìýäýãäýë çýðýã èìïîðòëîã÷,
ýêñïîðòëîã÷, òýýâýðëýã÷èéí õîîðîíäûí õàðèëöàà õîëáîîíû íýìýëò ìýäýýëýë, áè÷èã áàðèìòûã
îëæ àâàõ, ýêñïîðòëîñîí áàðààíû òîî õýìæýý, ÷àíàð, áóñàä ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä íü èìïîðòëîñîí
áàðààíûõòàé òîõèð÷ áàéãàà, ò¿ð õóãàöààãààð îðóóëàõòàé õîëáîîòîé óðüä÷èëñàí íºõöë¿¿ä
íü øààðäëàãàä íèéöýæ áàéãàà ýñýõèéã øàëãàõ øààðäëàãàòàé.
6.6 Òàòâàð áóöààí îëãîõòîé õîëáîîòîé ëóéâàð: òóõàéí îðíû ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò
áîðëóóëàãäàæ, ýñõ¿ë àøèãëàãäààã¿é áàðààíä òºëñºí ãààëèéí áîëîí îíãîé òàòâàðûã ýðã¿¿ëýí
òºëºõèéã õýëíý. Òàòâàð áóöààí îëãîõòîé õîëáîîòîé ëóéâðûã áàðààã ººð áàðààãààð îðëóóëàõ,
ººð òîî õýìæýýãýýð áîëîí õóóðàì÷ ýêñïîðò õèéõ çýðýã õýä õýäýí àðãààð õèéõèéã çàâäàæ
áîëíî. Òàòâàð áóöààí îëãîõ ãîðèìä õàìààð÷ áàéãàà áàðààã ººð áàðààãààð îðëóóëæ áàéãàà
òîõèîëäîëä õî¸ð àðãààð õèéæ áîëíî.
6.6.1 Òàòâàð áóöààí îëãîõ ãîðèìä õàìààðàõã¿é õóóëü ¸ñíû áàðààã òóõàéëáàë
êîñòþìíû îðîíä öàìö ýêñïîðòëîæ áîëíî.
6.6.2. Áàãà ¿íèéí ä¿íòýé, ýñõ¿ë àðèëæààíû øèíæ ÷àíàðã¿é áàðààã òàòâàð áóöààí
îëãîõ ãîðèìä õàìààðàõ áàðààíû îðîíä ýêñïîðòëîæ áîëíî. Æ: Êîñòþìíû îðîíä äààâóóíû
ººäºñ, õàÿãäàë ýêñïîðòëîæ áîëíî. Áàéöààã÷äûí ç¿ãýýñ ¿íèéí íýõýìæëýõ äýýðõ áàðààíû
òîäîðõîéëîëò òîäîðõîé áóñ áàéäëààñ øàëòãààëàí òóõàéí áàðààíû îðîíä ººð áàðàà îðëóóëæ
áîëçîøã¿é ãýäãèéã ìýäýõ øààðäëàãàòàé. Ò¿¿íýýñ ãàäíà òàòâàð áóöààí îëãîõòîé õîëáîîòîé
ëóéâàð áàéæ áîëçîøã¿é ãýæ ¿çñýí òîõèîëäîëä äàðààõ ç¿éëèéã àíõààðàõ ¸ñòîé.
6.6.2.1 Áè÷èã áàðèìòàä çàñâàð îðóóëàõ
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6.6.2.2 ªíäºð òàòâàð, ºíäºð ýðñäýëòýé áàðàà
6.6.2.3 Áàðààíä õîëáîãäîëã¿é òýýâýðýëò, äààòãàëûí çàðäàë
6.7.Ýêñïîðò, èìïîðòûí ëèöåíçòýé õîëáîîòîé ëóéâàð: áàðààíû ýêñïîðò, ýñõ¿ë
èìïîðòîä òîäîðõîé õÿçãààðëàëò òàâèõ òîõèîëäîëä ýêñïîðò, èìïîðòûí ëèöåíç øààðäàíà.
Áàðààíû òºðºë, õ¿ðýõ ãàçàð, ãàðàë ¿¿ñýë, òîî õýìæýý áîëîí áàðààíû ýöñèéí õýðýãëýý çýðýã
îëîí ÿíçûí õ¿÷èí ç¿éëýýñ øàëòãààëàí õÿçãààðëàëò òàâüäàã. Òóõàéëáàë äàðààõ òºðëèéí
áàðààíä ëèöåíç øààðäàæ áîëíî. ¯¿íä:
6.7.1 Ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîë á¿õèé áàðàà /ãàëò çýâñýã, öàöðàã èäýâõò áîäèñ,
õèìèéí áà áèîëîãèéí óãòâàð áîäèñ/ áîëîí õºäºº àæ àõóéí áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í /ìàõ, ñ¿¿,
ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿ð òàðèà/
6.7.2 Íýõìýë ýäëýë
6.7.3 Óðëàãèéí á¿òýýë, ýðòíèé ýäëýë áîëîí ñî¸ëûí ºâ
6.7.4 Áóñàä àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í
6.7.5 CITES Çýðëýã àìüòàí áà óðãàìëûí àéìãèéí õîâîðäñîí ç¿éë¿¿äèéã îëîí
óëñûí õýìæýýíä õóäàëäààëàõ òóõàé êîíâåíö
Äîëîî. Øàëãàëò õèéñýí ÃÓÁàéöààã÷èéí ¿éëäýõ áè÷èã áàðèìò
7.1. Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí àêòûí õýâëýëò, õóâààðèëàëò, õàäãàëàëò, çàðöóóëàëòàä
á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí áàéãóóëëàãà /íýãæ/-èéí äàðãà õÿíàëò
òàâèíà.
7.2. Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí àêòûã èëð¿¿ëñýí çºð÷ëèéí ç¿éë òóñ á¿ðýýð áè÷íý.
7.3. Àêò, ä¿ãíýëòýä çºð÷ëèéí æàãñààëò, òàòâàð íîãäîõ ç¿éëèéã íóóñàí, çàéëñõèéõèéã
íîòëîõ áàðèìò ìàòåðèàë, òîîöîî ñóäàëãàà, íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëñàí õóóëáàð, àêòûí
äýëãýðýíã¿é õàâñðàëò çýðýã øààðäëàãàòàé áàðèìòóóäûã õàâñàðãàõ áºãººä ýäãýýð íü àêò,
ä¿ãíýëòèéí ñàëøã¿é á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã áîëíî.
7.4. Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí àêòûí áèåëýëòýíä á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò
õàðèóöñàí ãààëèéí áàéãóóëëàãà /íýãæ/-èéí äàðãà, ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ õÿíàëò
òàâèíà.
7.5. Íºõºí òºëáºðèéí àêòûí áàðàãäóóëàëòûí õààëòûã øàëãàëòûã ã¿éöýòãýñýí
áàéöààã÷ áàíêíû õóóëãûã ¿íäýñëýí ÁÄØ-ûí ¿ð ä¿íãèéí ìýäýýëëèéí ñàíä îðóóëíà.
Íàéì. Øàëãàëòûí èëòãýõ õóóäàñ, áàðèìòûã õ¿ëýýëãýí ºãºõ
8.1. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í øàëãàëòûí ¿ð ä¿íã óäèðäàìæèéí õóãàöàà äóóññàí
ºäðººñ õîéø àæëûí 5 õîíîãèéí äîòîð á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòûí ìýäýýëëèéí
ñàíä ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí äàãóó îðóóëæ, èëòãýõ õóóäñûã ÃÅÃ-ûí á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò
õàðèóöñàí íýãæèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí àõëàõ
áàéöààã÷èä ôàéëààð èëãýýíý.
8.2. Øàëãàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í äîîðõè áè÷èã áàðèìòóóäûã àðõèâûí áè÷èã áàðèìòûí
äàãóó ¿äýæ ÷èãëýë õàðèóöñàí àëáàí òóøààëòàíä õ¿ëýýëãýí ºãíº:
8.2.1. øàëãàëòûí óäèðäàìæ, èëòãýõ õóóäàñ;
8.2.2. ãààëèéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷èéí àíêåò
8.2.3. øàëãàëòûí áýëòãýë áîëîí ã¿éöýòãýëèéí ÿâöàä öóãëóóëñàí ìýäýýëýë, áè÷èã
áàðèìò;
8.2.4. èëýðñýí çºð÷èëä õîëáîãäîõ áàðèìò, íîòîëãîî;
8.2.5. øàëãàëòûí õîëáîãäîõ áóñàä áàðèìò /áè÷èã áàðèìò õ¿ëýýëöñýí æàãñààëò,
ò¿¿íèé òýìäýãëýë, òºëáºðèéí àêò, çºð÷ëèéí òýìäýãëýë, ÿðèëöëàãûí òýìäýãëýë ãýõ ìýò/
8.3. Á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õèéãäýí àðõèâò õàäãàëàãäàæ áóé øàëãàëòûí
áè÷èã áàðèìò, ìàòåðèàëòàé á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò õàðèóöñàí íýãæèéí äàðãûí
çºâøººðëººð áóñàä ýòãýýä òàíèëöàæ áîëíî.
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Åñ. Øàëãàëòûí ¿ð ä¿í
9.1. Á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëòûí ¿ð ä¿í íü äàðààõ àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ
¿íäýñëýë áîëíî.
9.2. Òàòâàð òºëºõººñ çàéëñõèéõýä íºëººëæ áóé íºõöºë, øàëòãààíûã òîäîðõîéëîõ,
òºñâèéí îðëîãûã íýìýãä¿¿ëíý.
9.3. Ãààëèéí õóóëü, ä¿ðýì, æóðìûí ñàõèëòûí ò¿âøèíä ¿íýëãýý ºãíº.
9.4. Ãààëèéí õÿíàëò øàëãàëòûí öààøäûí ÷èãëýëèéã òîäîðõîéëíî.
9.5. Õóäàëäààíû ëóéâðààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ò¿¿íèéã èëð¿¿ëýõ àðãà àæèëëàãààã
óëàì áîëîâñðîíã¿é áîëãîíî.
9.6. Ýðñäýëèéí ìýäýýëëèéí ñàí ¿¿ñãýõýä ñàíàë ºãºõ.
9.7. ÃÅÃ-ûí áóñàä, õýëòýñ, àëáà, ãàçàð õîðîîäîä ñàíàë, çºâëºìæ ºã÷ çºð÷èë äàâòàãäàæ
ãàðàõààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëíý.
9.8. Ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ àðãà õýìæýý ñàíàëûã áîëîâñðóóëæ ÷èãëýë õàðèóöñàí
íýãæä¿¿äýä õ¿ðã¿¿ëýõ.
---îÎî---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2015 îíû 12 дугаар
ñàðûí 14-ний өдөр

Дугаар À/282

Óëààíáààòàð õîò

ÆÓÐÀÌ ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 232 äóãààð ç¿éëèéí 232.2 äàõü çààëò, Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2015 îíû 12 äóãààð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã
¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1. “×èíãýëýã, à÷ààíû àâòîìàøèí øàëãàõ ðåíòãåí òºõººðºìæèéã ãààëèéí õÿíàëò
øàëãàëòàä àøèãëàõ æóðàì”-ûã õàâñðàëòààð áàòàëñóãàé.
2.×èíãýëýã, à÷ààíû àâòîìàøèí øàëãàõ ðåíòãåí òºõººðºìæ, ò¿¿íèé áàðèëãà
áàéãóóëàìæèéí àøèãëàëò, õàìãààëàëòûã ÷èíãýëýã, à÷ààíû àâòîìàøèí øàëãàõ ðåíòãåí
òºõººðºìæ á¿õèé õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíä õàðèóöóóëñóãàé.
3.Ðåíòãåí ä¿ðñ çóðãèéã ãààëèéí áàéãóóëëàãà, õîðîîíä öàõèìààð èëãýýõ áîëîìæèéã
á¿ðä¿¿ëýõèéã Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òºâ /Á.Ãàíçîðèã/-ò, ìýäýýëýë ä¿ðñ çóðãèéí ñàí
¿¿ñãýí, æèë òóòàìä àðõèâò øèëæ¿¿ëæ áàéõûã ÷èíãýëýã, à÷ààíû àâòîìàøèí øàëãàõ ðåíòãåí
òºõººðºìæ á¿õèé õàðüÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíä äààëãàñóãàé.
4.Ýíý òóøààëûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Ãààëèéí õÿíàëò, á¿ðä¿¿ëýëòèéí
õýëòýñ /Á.Áàòãýðýë/-ò ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
5. Ýíý òóøààë ãàðñàíòàé õîëáîãäóóëàí Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2006 îíû 16
äóãààð òóøààëûã õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé.
6. Ýíý òóøààëûã 2015 îíû 12 äóãààð ñàðûí 23-íû ºäðººñ ýõëýí ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА

Î.ÃÀÍÁÀÒ
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ÃÅÃ-ûí äàðãûí 2015 îíû À/282 äóãààð
òóøààëûí õàâñðàëò

×ÈÍÃÝËÝÃ, À×ÀÀÍÛ ÀÂÒÎÌÀØÈÍ ØÀËÃÀÕ ÐÅÍÒÃÅÍ ÒªÕªªÐªÌÆÈÉÃ ÃÀÀËÈÉÍ
ÕßÍÀËÒ ØÀËÃÀËÒÀÄ ÀØÈÃËÀÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.×èíãýëýã, à÷ààíû àâòîìàøèí øàëãàõ ðåíòãåí òºõººðºìæ /öààøèä òºõººðºìæ
ãýõ/-èéã ãààëèéí õÿíàëò, øàëãàëòàä ¿ð ä¿íòýé àøèãëàõàä ýíýõ¿¿ æóðìûí çîðèëãî îðøèíî.
1.2.Ðåíòãåí òîíîã òºõººðºìæèéí ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñ íü õèëèéí áîîìòûí àæèëëàõ
öàãèéí õóâààðèéí äàãóó àæèëëàíà.
1.3.Ãààëèéí õÿíàëò, øàëãàëòàä ðåíòãåí òºõººìºðæ àøèãëàõ ¿åä äàãàæ ìºðäºõ
öàöðàãèéí àþóëã¿é àæèëëàãààíû ä¿ðìèéã ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñ õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí
àõëàõ áàéöààã÷ ìºðä¿¿ëæ àæèëëóóëíà.
1.4.Ðåíòãåí òºõººìºðèéí ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä “Öàöðàãèéí àþóëòàé” ãýñýí çóðàãò
õóóäàñ, ñàíàìæ áè÷ãèéã øààðäëàãàòàé õýë äýýð áè÷èæ áàéðøóóëñàí áàéíà.
1.5.Ðåíòãåí òºõººðºìæèéí ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñèéí îðîõ, ãàðàõ õààëãà, çàì òàëáàé
äýýð øààðäëàãàòàé òýìäýãëýãýýí¿¿äèéã õèéæ, õÿíàëò, øàëãàëò õèéõ òàëáàéã ÿëãàõ òýìäýã,
çóðâàñààð çààãëàí òîãòîîñîí áàéíà.
1.6.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéí ýçýìøèã÷, ìýä¿¿ëýã÷ íü ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä
áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã îðóóëñàí äàðóé ãààëèéí õÿíàëò, øàëãàëò õèéëãýõýýð á¿ðòã¿¿ëýõ
¿¿ðýãòýé.
Õî¸ð. Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä ðåíòãåí ä¿ðñ îíîøëîãîî õèéõ
2.1.Òýýâýðëýã÷ ãààëèéí çàìààð òýýâýðëýí, ÷èíãýëýã øàëãàõ ðåíòãåí òºõººрºмæèéí
ãààëèéí õÿíàëòûí òàëáàéä îðóóëñàí áàðàà, òýýâðèéí õýðýñëèéã õÿíàëòûí á¿ñ õàðèóöñàí
ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ òýýâðèéí õýðýãñëèéí á¿ðòãýëèéí ïðîãðàìààð õ¿ëýýí àâíà.
2.2.Ãààëèéí õÿíàëòûí òàëáàéä îðóóëñàí äàðààõ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä ÷èíãýëýã,
à÷ààíû àâòîìàøèí øàëãàõ ðåíòãåí òºõººðºìæèéí òóñëàìæòàéãààð ãààëèéí øàëãàëò õèéíý.
¯¿íä:
à/÷èíãýëýã, à÷ààíû àâòîìàøèí øàëãàõ ðåíòãåí òºõººðºìæººð øàëãàõ áîëîìæòîé
óëñûí õèëýýð ãàðãàõ õîîñîí ÷èíãýëýã, à÷ààíû àâòîìàøèí;
á/÷èíãýëýã á¿õèé ã¿íèé ãààëèéí áàéãóóëëàãûí á¿ðä¿¿ëýëòòýé àâòîìàøèíààð
òýýâýðëýãäýí óëñûí õèëýýð ãàðãàõ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýë;
â/õèëèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãàä á¿ðä¿¿ëýëò õèéëãýæ, àâòîçàìààð òýýâýðëýãäýí óëñûí
õèëýýð ãàðãàõ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýë;
ã/õèìèéí áîäèñ, àõóéí õèé, áàðèëãûí ìàòåðèàë, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í;
ä/ìýä¿¿ëýã÷èéí õ¿ñýëòèéã ãààëèéí áàéãóóëëàãà õ¿ëýýí àâñàí òîõèîëäîëä;
å/ýðñäýëòýé, ýñõ¿ë äàõèí øàëãàëò õèéõ øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çñýí áàðàà, òýýâðèéí
õýðýãñýë;
2.3.Ðåíòãåí òºõººðºìæººð øàëãàõ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéí îâîð õýìæýý
2.6õ4.5õ20.0 ìåòðýýñ èõã¿é áàéíà.
2.4.Ðåíòãåí òºõººðºìæ õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéã
òºõººðºìæèä áàéðëóóëæ,áýëýí áàéäëûã õàíãàñíû äàðàà òºõººðºìæèéã àæèëëóóëæ, ðåíòãåí
ä¿ðñ çóðãèéã àâ÷, õàäãàëíà.
2.5.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä ãààëèéí õÿíàëò, øàëãàëò õèéõýýð òîìèëîãäñîí ÃÓÁ
ä¿ðñèéã òîäîðõîéëæ, ãààëèéí ìýä¿¿ëýã, ìàíèôåñò, äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòòàé õàðüöóóëàí
óã áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä øàëãàëò õèéõ õýëáýðèéã òîäîðõîéëíî. Ðåíòãåí ä¿ðñ çóðãèéã
õýâëýæ, ãààëèéí ìýä¿¿ëýãò õàâñàðãàíà.
2.6.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä äàõèí øàëãàëò õèéñýí òîõèîëäîëä ðåíòãåí ä¿ðñ
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çóðãààð áàòàëãààæóóëæ, ãààëèéí ìýä¿¿ëýãò õàâñàðãàñàí áàéíà.
2.7.Ã¿íèé ãààëèéí áàéãóóëëàãûí õÿíàëòàä ÿâæ áóé áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä à÷ààíû
ìàíèôåñò, òýýâðèéí áóñàä äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã ¿íäýñëýí ðåíòãåí òºõººðºìæººð
ðåíòãåí ä¿ðñ çóðãèéã àâ÷, õýâëýí òóõàéí áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä äàãàëäóóëæ ã¿íèé
ãààëèéí áàéãóóëëàãàä èëãýýíý. Ìàíèôåñò, äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòàä äóðäñàí áàðààíû íýð
òºðºë çºðæ áàéãàà òîõèîëäîëä, èëýðñýí çºð÷ëèéí òàëààð ïðîòîêîë ¿éëäýæ, ðåíòãåí ä¿ðñ
çóðãèéã õàâñàðãàíà.
2.8.Ã¿íèé ãààëèéí áàéãóóëëàãûí á¿ðä¿¿ëýëòòýé ýêìïîðòûí áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä
ãààëèéí ãàçðûí äàðãà, àëáàíû äàðãûí øèéäâýðýýð ðåíòãåí òºõººðºìæººð øàëãàëò õèéõ
áà èëýðñýí çºð÷ëèéí òàëààð Ãààëèéí óäèðäàõ òºâ áàéãóóëëàãûí õîëáîãäîõ õýëòýñ ãàçàðò
ìýäýýëíý.
2.9.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéí ðåíòãåí ä¿ðñ çóðãèéã òóõàéí áàðàà, òýýâðèéí
õýðýãñëèéí äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòàä òîîöîæ, ýðñäýë òîîöîõ, õÿíàëò øàëãàëòûí õýëáýðèéã
ñîíãîõ, á¿ðä¿¿ëýëòèéí äàðààõ øàëãàëò, äàõèí øàëãàëò õèéõýä àøèãëàíà.
Ãóðàâ. Áóñàä
3.1.Ðåíòãåí òºõººðºìæèéí ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä ñýëã¿¿ëцýõ, òàíõàéðàõ, ðåíòãåí
òºõººìºðæèéí áàéðàíä òýýâðèéí õýðýãñëèéí æîëîî÷îîñ ººð õ¿í îðîõûã õîðèãëîíî.
3.2.Ðåíòãåí òºõººðºìæººð ä¿ðñ çóðàã àâàõ ¿åä òýýâýðëýã÷ øààðäëàãàòàé ìýäýýëëýýð
õàíãàæ, òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºëã¿¿ðèéã á¿ðýí çîãñîîæ, öàöðàã èäýâõò á¿ñýýñ ãàð÷, çóðàã
àâàõ íºõöºë áîëîëöîîã á¿ðä¿¿ëæ ºãºõ ¿¿ðýãòýé.
3.3. Ýíýõ¿¿ æóðìààð çîõèöóóëàãäààã¿é áóñàä àñóóäëûã ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæèéí
äàãóó øèéäâýðëýíý.
3.4.Ýíý æóðìûã çºð÷ñºí, ÷èíãýëýã, à÷ààíû àâòîìàøèí øàëãàõ ðåíòãåí òºõººðºìæèéí
õýâèéí àæèëëàãààã àëäàãäóóëñàí, öàöðàãèéí àþóëã¿é àæèëëàãààíû ä¿ðìèéã çºð÷ñºí,
ðåíòãåí ä¿ðñ, çóðàã áóñàä ìýäýýëëèéã çàñâàðëàñàí áóðóóòàé ýòãýýäýä Ãààëèéí òóõàé õóóëü
òîãòîîìæèéí äàãóó õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýíý.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2015 îíû 12 дугаар
ñàðûí 14-ний өдөр

Äóãààð À/287

Óëààíáààòàð õîò

Çààâàð áàòëàõ òóõàé
Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 271 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 271.1.2 äàõü çààëò, Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí
2015 îíû 12 äóãààð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã ¿íäýñëýíÒÓØÀÀÕ íü:
1 “Àøèãò ìàëòìàë, óóë óóðõàéí á¿òýýãäýõ¿¿í, òýýâðèéí õýðýãñýëä ãààëèéí õÿíàëò
òàâèõ òåõíîëîãè àæèëëàãààíû çààâàð”-ûã õàâñðàëòûí äàãóó áàòàëñóãàé.
2. Ýíý òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëæ àæèëëàõûã Ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãà íàðò
äààëãàñóãàé.
3.Òóøààëûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Ãààëèéí õÿíàëò, á¿ðä¿¿ëýëòèéí
õýëòýñ /Á.Áàòãýðýë/-ò ¿¿ðýã áîëãîñóãàè.
4. Ýíý òóøààëûã 2015 îíû 12 äóãààð ñàðûí 23-íы ºäðººñ ýõëýí ìºðäñ¿ãýé.
ДАРГА

Î.ÃÀÍÁÀÒ
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Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí
2015 îíû À/287 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò
ÀØÈÃÒ ÌÀËÒÌÀË, ÓÓË ÓÓÐÕÀÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í ÒÝÝÂÐÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝËÄ ÃÀÀËÈÈÍ
ÕßÍÀËÒ ÒÀÂÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÇÀÀÂÀÐ
Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ãààëèéí õèëýýð ãàðãàõ àøèãò ìàëòìàë, óóë óóðõàéí á¿òýýãäýõ¿¿í /öààøèä “áàðàà”
ãýõ/-ä ýðñäýëä ñóóðèëñàí ãààëèéí õÿíàëò òàâèõ, ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò, øàëãàëò õèéõ ¿éë
àæèëëàãààíû äýñ äàðààëàë òîãòîîõîä ýíý æóðìûí çîðèëãî îðøèíî.
1.2.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñëèéí øàëãàëòûã ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä õèéíý.
1.3.Ãààëèéí õÿíàëòàä òåëåêàìåðûí ñèñòåì, õÿíàëò, øàëãàëòûí òåõíèê, áàãàæ
õýðýãñýë, ýðýë÷ íîõîé àøèãëàíà.
1.4.Ãààëèéí áàéãóóëëàãûí á¿òýö, îðîí òîîíîîñ øàëòãààëàí ýíý æóðàìä çààãäñàí
àëáàí òóøààë áàéõã¿é òîõèîëäîëä àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûí äàãóó òóõàéí àñóóäëûã
õàðèóöàæ áàéãàà àëáàí òóøààëòàí õàðèóöàæ àñóóäëûã øèéäâýðëýíý.
Õî¸ð. Àâòîòýýâðèéí õýðýãñëýýð òýýâýðëýí õèëýýð ãàðãàõ áàðààã ãààëèéí
õÿíàëòàä àâàõ, ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéõ
2.1.Ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñ õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ áàðàà à÷èõ
ãààëèéí èòãýìæëýãäñýí òýýâýðëýã÷ àæ àõóéí íýãæèéí òýýâðèéí õýðýãñëèéã ãààëèéí õÿíàëòûí
á¿ñýä îðîõ çºâøººðëèéã ºãíº.
2.2.Õÿíàëò øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä îðæ
áàéãàà òýýâðèéí õýðýãñëèéã øàëãàíà. Òýýâðèéí õýðýãñëèéã à÷ààã¿é áàéäëààð ï¿¿ëæ, æèíã
òîäîðõîéëîí, ï¿¿íèé ïðîãðàìä òýýâðèéí õýðýãñëèéí ìýäýýëëèéã á¿ðòãýñíèé äàðàà òýýâðèéí
õýðýãñýëä áàðàà à÷èõûã çºâøººðíº.
2.3.Õÿíàëòûí á¿ñèéí ï¿¿íèé ºãºãäºë ñîëèëöîõ ïðîãðàìûí òåõíèêèéí øààðäëàãûã
ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ òîãòîîñîí áàéíà.
2.4.Ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä áàðàà à÷èæ áóé òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºëãººíèèã
òåëåêàìåðèéí ñèñòåìýýð õÿíàõ, áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä áèå÷ëýí õÿíàíà.
2.5.Õÿíàëòûí á¿ñýä à÷èæ áóé áàðààíààñ ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ õîëáîãäîõ ñòàíäàðò,
çºâëºìæèéí äàãóó äýýæ àâ÷, áèò¿¿ìæëýí, õîëáîãäîõ áè÷èã áàðèìòûí õàìò Ãààëèéí òºâ
áîëîí ñàëáàð ëàáîðàòîðèéí /öààøèä “ãààëèéí ëàáîðàòîðè” ãýõ/ øèíæèëãýýíä õàìðóóëàõààð
õ¿ðã¿¿ëíý.
2.6.À÷èëò äóóññàíû äàðàà õÿíàëò øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷
òýýâðèéí õýðýãñýëä ãààëèéí òýìäýãëýãýý õèéíý.
2.7.Ãààëèéí òýìäýãëýãýý õèéõäýý Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí áàòàëñàí “Áàðàà,
òýýâðèéí õýðýãñýëä ãààëèéí òýìäýãëýãýý õýðýãëýõ æóðàì”-ûã ìºðäºæ àæèëëàíà.
2.8.Ãààëèéí òýìäýãëýãýý õèéãäñýí òýýâðèéí õýðýãñëèéã à÷ààòàé áàéäëààð íü ï¿¿ëæ,
öýâýð æèíã òîäîðõîéëñíû äàðàà ï¿¿íèé ïðîãðàìä áàòàëãààæóóëàëò õèéíý. Ï¿¿íèé ïðîãðàì
íýâòð¿¿ëýýã¿é òîõèîëäîëä ï¿¿íèé àêò äýýð ãààëèéí òýìäýãëýãýýíèé äóãààð, ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷èéí õóâèéí òýìäãèéã äàðæ áàòàëãààæóóëíà.
2.9.Ï¿¿íèé ïðîãðàìä îðóóëñàí ìýäýýëýë, ýñõ¿ë ï¿¿íèé àêò, òýýâðèéí áîëîí áóñàä
áè÷èã áàðèìò, Ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí ä¿ãíýëòèéã ¿íäýñëýí ìýä¿¿ëýã÷ Ãààëèéí åðºíõèé
ãàçðûí äàðãûí áàòàëñàí “Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðààíû ìýä¿¿ëãèéã íºõºí áè÷èõ
çààâàð”-ûí äàãóó ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéã íºõºí áè÷èæ, ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ìýä¿¿ëíý.
2.10.Ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí ä¿ãíýëòýä àøèãò ìàëòìàëûí ¿íäñýí áîëîí ¿íýò ìåòàëë,
áóñàä àøèãòàé äàãàëäàõ ýëåìåíòèèí àãóóëàìæ, ÷èéãøëèéí õýìæýý áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òóõàéí áàðààíû àíãèëëûí êîäûí õàìò òîäîðõîéëæ çààñàí áàéõ áºãººä
ýíýõ¿¿ ìýäýýëëèéã ãààëèéí ìýä¿¿ëýãò îðóóëæ ìýä¿¿ëñýí áàéíà.
2.11.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà ãààëèéí ìýä¿¿ëýã, äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã õ¿ëýýí àâ÷,
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øàëãàõäàà Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí áàòàëñàí “Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðààíû
ìýä¿¿ëãèéã øàëãàõ çààâàð”-ûí õîëáîãäîõ çààëòóóäûã ìºðäºíº.
2.12.Óëáàð øàð, íîãîîí òºëºâ ñîíãîãäñîí òîõèîëäîëä áè÷èã áàðèìò õàðèóöñàí ãààëèéí
óëñûí áàéöààã÷ áè÷èã áàðèìòûí øàëãàëò õèéæ, çºð÷èë èëðýýã¿é òîõèîëäîëä “Çºâøººðºõ”
òîâ÷ äàðñíààð ãààëèéí ìýä¿¿ëýã õ¿÷èí òºãºëäºð áîëæ, à÷ààíû ìàíèôåñò àâòîìàòààð ¿¿ñíý.
2.13.Óëààí òºëºâ ñîíãîãäñîí òîõèîëäîëä áè÷èã áàðèìò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷ áè÷èã áàðèìòûí øàëãàëò õèéñíèé äàðàà õÿíàëò øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷ øàëãàëò õèéæ, çºð÷èë èëðýýã¿é òîõèîëäîëä õÿíàëò, øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí
óëñûí àõëàõ áàéöààã÷èä ìýäýãäýæ, ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ “Çºâøººðºõ’’ òîâ÷
äàðñíààð ãààëèéí ìýä¿¿ëýã õ¿÷èí òºãºëäºð áîëíî. Ãààëèéí ìýä¿¿ëãýýñ à÷ààíû ìàíèôåñò
àâòîìàòààð ¿¿ñíý.
2.14.Ìýä¿¿ëýã÷ õ¿ñýëò ãàðãàñíààñ áóñàä òîõèîëäîëä ãààëèéí ìýä¿¿ëýã, ìàíèôåñòèéã
õýâëýõã¿é.
2.15.Ýêñïîðòëîã÷ àæ àõóéí íýãæ õ¿ñýëò ãàðãàñàí òîõèîëäîëä áàðàà, òýýâðèéí
õýðýãñýëä õÿíàëò òàâüæ à÷óóëñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ ãààëèéí ìýä¿¿ëýã, ýñõ¿ë
ìàíèôåñòûã õýâëýæ, “Ã¿íèé ãààëü” õ¿ñíýãòýíä “ãààëèéí õÿíàëòàä áàéãàà” òýìäýã äàðæ,
ãàðûí ¿ñýã çóðæ, õóâèéí äóãààð á¿õèé òýìäãýý äàðæ áàòàëãààæóóëíà.
2.16.Ìýä¿¿ëýã áàòàëãààæñàí òîõèîëäîëä áàðàà à÷ñàí òýýâðèéí õýðýãñëèéã ãààëèéí
õÿíàëòûí á¿ñýýñ ãàðàõ çºâøººðëèéã ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ ºãíº.
2.17.Ã¿íèé ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ õèëèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãà ðóó ãààëèéí õÿíàëòàä
ÿâàõ òýýâðèéí õýðýãñýë ãààëèéí çàìààñ ãàðñàí, áàòëàãäñàíààñ áóñàä ãàçàð çîãñîëò õèéñýí,
öóâààíààñ õîöîðñîí òîõèîëäîëä ýðñäýë òîîöîí, ñàëáàðûí ýðõëýã÷èä òàíèëöóóëæ, õèëèéí
ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ýðñäëèéí ìýäýýëëèéã íýí äàðóé õ¿ðã¿¿ëíý.
2.18.Áàðàà à÷ñàí òýýâðèéí õýðýãñýë õèëèéí ãààëèéí áàéãóóëëàãûí ãààëèéí õÿíàëòûí
á¿ñýä íýâòðýõýä õÿíàëò øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéààã÷ ãààëèéí òýìäýãëýãýý
á¿ðýí ýñýõèéã øàëãàæ, òýýâðèéí õýðýãñëèéí ãýð÷èëãýý, äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã CAISCargo-Õàìòàðñàí ìàíèôåñò ïðîãðàìä îðóóëñàí ìýäýýëýëòýé òóëãàí øàëãàíà. Øààðäëàãàòàé
òîõèîëäîëä ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä äàõèí õàìðóóëæ áîëíî. Çºð÷èëã¿é
òîõèîëäîëä CAIS-Cargo-Õàìòàðñàí ìàíèôåñò ïðîãðàìä “Çºâøººðºõ” òîâ÷ äàðñíààð õèëýýð
ãàðàõ çºâøººðºë ºãíº.
Ãóðàâ.Òºìºð çàìààð òýýâýðëýí õèëýýð ãàðãàõ áàðààã ãààëèèí õÿíàëòàä àâàõ,
ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéõ
3.1.Áàðàà à÷èõ à÷ààíû âàãîíûã ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä îðîõ çºâøººðëèéã ãààëèéí
õÿíàëòûí á¿ñ õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ ºãíº.
3.2.Ãààëèéí øàëãàëò õèéõ ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä îðæ
áàéãàà à÷ààíû âàãîíûã øàëãààä, ï¿¿íèé ïðîãðàìä à÷ààíû âàãîíû ìýäýýëëèéã á¿ðòãýñíèé
äàðàà à÷èõ çºâøººðëèéã ºãíº.
3.3.Õÿíàëòûí á¿ñèéí ï¿¿íèé ºãºãäºë ñîëèëöîõ ïðîãðàìûí òåõíèêèéí øààðäëàãûã
ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ òîãòîîñîí áàéíà.
3.4.Ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä áàðàà à÷èæ áóé à÷ààíû âàãîíûã òåëåêàìåðèéí ñèñòåìýýð
õÿíàõ áîëîìæã¿è òîõèîëäîëä áèå÷ëýí õÿíàíà. Õÿíàëòûí á¿ñýä à÷èæ áóé áàðààíààñ ãààëèéí
óëñûí áàéöààã÷ õîëáîãäîõ ñòàíäàðò çºâëºìæèéí äàãóó äýýæ àâ÷, áèò¿¿ìæëýí, õîëáîãäîõ
áè÷èã áàðèìòûí õàìò ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä õàìðóóëàõààð õ¿ðã¿¿ëíý.
3.5.À÷ààíû âàãîíûã à÷èëò õèéæ äóóñàõàä à÷ààòàé áàéäëààð ï¿¿ëæ, öýâýð æèíã
òîäîðõîéëñíû äàðàà ãààëèéí òýìäýãëýãýý õèéæ, ï¿¿íèé ïðîãðàìä áàòàëãààæóóëàëò õèéíý.
Ï¿¿íèé ïðîãðàì íýâòð¿¿ëýýã¿é òîõèîëäîëä ï¿¿íèé àêò äýýð ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí
õóâèéí òýìäãýý äàðæ áàòàëãààæóóëíà.
3.6.Ï¿¿íèé ïðîãðàìä îðóóëñàí ìýäýýëýë, ýñõ¿ë ï¿¿íèé àêò, òýýâðèéí áîëîí áóñàä
áè÷èã áàðèìòûã ¿íäýñëýí ìýä¿¿ëýã÷ Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí áàòàëñàí “Ãààëèéí
õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðààíû ìýä¿¿ëãèéã íºõºí áè÷èõ çààâàð”-ûí äàãóó ãààëèéí ìýä¿¿ëãèéã
íºõºí áè÷èæ, ãààëèéí áàéãóóëëàãàä ìýä¿¿ëíý.
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3.7.Ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí ä¿ãíýëòýä àøèãò ìàëòìàëûí ¿íäñýí áîëîí ¿íýò ìåòàëë,
áóñàä àøèãòàé äàãàëäàõ ýëåìåíòèéí àãóóëàìæ, ÷èéãøëèéí õýìæýý áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òóõàéí áàðààíû àíãèëëûí êîäûí õàìò òîäîðõîéëæ çààñàí áàéõ áºãººä
ýíýõ¿¿ ìýäýýëëèéã ãààëèéí ìýä¿¿ëýãò îðóóëæ ìýä¿¿ëñýí áàéíà.
3.9.Ãààëèéí áàéãóóëëàãà ãààëèéí ìýä¿¿ëýã, äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã õ¿ëýýí àâ÷
øàëãàõäàà Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí áàòàëñàí “Ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõ áàðààíû
ìýä¿¿ëãèéã øàëãàõ çààâàð”-ûí õîëáîãäîõ çààëòóóäûã ìºðäºíº.
3.10.Óëáàð øàð, íîãîîí òºëºâ ñîíãîãäñîí òîõèîëäîëä áè÷èã áàðèìò õàðèóöñàí ãààëèéí
óëñûí áàéöààã÷ áè÷èã áàðèìòûí øàëãàëò õèéæ, çºð÷èë èëðýýã¿é òîõèîëäîëä “Çºâøººðºõ”
òîâ÷ äàðñíààð ãààëèéí ìýä¿¿ëýã õ¿÷èí òºãºëäºð áîëæ, à÷ààíû ìàíèôåñò àâòîìàòààð ¿¿ñíý.
3.11.Óëààí òºëºâ ñîíãîãäñîí òîõèîëäîëä áè÷èã áàðèìò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷ áè÷èã áàðèìòûí øàëãàëò õèéñíèé äàðàà õÿíàëò øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷ øàëãàëò õèéæ, çºð÷èë èëðýýã¿é òîõèîëäîëä õÿíàëò øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí
óëñûí àõëàõ áàéöààã÷èä ìýäýãäýæ, ãààëèéí óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ “Çºâøººðºõ” òîâ÷
äàðñíààð ãààëèéí ìýä¿¿ëýã õ¿÷èí òºãºëäºð áîëíî. Ãààëèéí ìýä¿¿ëãýýñ à÷ààíû ìàíèôåñò
àâòîìàòààð ¿¿ñíý.
3.12.Ìýä¿¿ëýã÷ õ¿ñýëò ãàðãàñíààñ áóñàä òîõèîëäîëä ãààëèéí ìýä¿¿ëýã, à÷ààíû
ìàíèôåñòыã õýâëýõã¿é.
3.13.Áàðàà, òýýâðèéí õýðýãñýëä õÿíàëò òàâüæ à÷óóëñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷
òºìºð çàìûí íàêëàä äýýð “ãààëèéí õÿíàëòàä áàéãàà” òýìäýã äàðæ, ãàðûí ¿ñýã çóðàí, õóâèéí
äóãààð á¿õèé òýìäãýý äàðæ áàòàëãààæóóëíà.
3.14.Ìýä¿¿ëýã áàòàëãààæñàí òîõèîëäîëä ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñ õàðèóöñàí ãààëèéí
óëñûí àõëàõ áàéöààã÷ à÷ààíû âàãîíûã ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýýñ ãàðàõ çºâøººðëèéã ºãíº.
3.15.Áàðàà à÷ñàí à÷ààíû âàãîí õèë äýýð èðýõýä õÿíàëò øàëãàëò õàðèóöñàí
ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ ãààëèéí òýìäýãëýãýý á¿ðýí ýñýõèéã øàëãàæ, òºìºð çàìûí íàêëàä
áîëîí áóñàä äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã CAIS-Cargo-Õàìòàðñàí ìàíèôåñò ïðîãðàìä
îðóóëñàí ìýäýýëýëòýé òóëãàí øàëãàíà. Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí
øèíæèëãýýíä äàõèí õàìðóóëæ áîëíî. Çºð÷èë èëðýýã¿é òîõèîëäîëä òºìºð çàìûí íàêëàä
äýýð “Ìîíãîëûí ãààëü çºâøººðºâ” òýìäýã äàðæ, ãàðûí ¿ñýã çóðæ, õóâèéí äóãààð á¿õèé
òýìäãýý äàðæ áàòàëãààæóóëíà. CAIS-Cargo-Õàìòàðñàí ìàíèôåñò ïðîãðàìä “Çºâøººðºõ”
òîâ÷ äàðñíààð õèëýýð ãàðàõ çºâøººðºë ºãíº.
Äºðºâ.Ãààëèéí õèëýýð ãàðãàõ áàðààíû ãààëèéí ìàãàäëàí øèíæèëãýý, ä¿ãíýëò
4.1.Õîëáîãäîõ õóóëü, æóðàìä çààñíû äàãóó ãààëèéí õèëýýð ãàðãàõ áàðààíû äýýæèéã
ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä õàìðóóëàí, ä¿ãíýëò ãàðãóóëñàí áàéíà.
4.2.Ãààëèéí ëàáîðàòîðèéí ä¿ãíýëò ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãààã Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
äàðãûí áàòàëñàí “Ìàãàäëàí øèíæèëãýý õèéõ, ä¿ãíýëò ãàðãàõ æóðàì”-ààð çîõèöóóëíà.
4.3.Ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñýä îðñîí, ýêñïîðòîä à÷èãäàõààð ãààëèéí áàéãóóëëàãàä
ìýä¿¿ëñýí áàðààíààñ ãààëèéí õÿíàëò, øàëãàëò õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ õîëáîãäîõ
ñòàíäàðò, çºâëºìæèéí äàãóó äýýæ àâíà. Äýýæ àâàõäàà ìýä¿¿ëýã÷ýýñ ìýðãýæëèéí òóñëàëöàà
àâ÷ áîëíî.
4.4.Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ãààëèéí õÿíàëòûí áóñ òàëáàéãààñ äýýæ àâàõ áîë
“Ãààëèéí õÿíàëòûí á¿ñèéí æóðàì”-ûí õîëáîãäîõ çààëòóóäûã óäèðäëàãà áîëãîíî.
4.5.Äýýæ íü òóõàéí áàðààã á¿ðýí òºëººëæ ÷àäàõóéö, ìàãàäëàí øèíæèëãýýíä
õ¿ðýëöýõ¿éö õàìãèéí áàãà õýìæýýòýé áàéíà.
4.6.Äýýæтýé õîëáîãäîõ õàðèóöëàãûã òóõàéí áàðààíààñ äýýæ àâñàí ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷ õàðèóöíà. Øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íòýé õîëáîîòîé õàðèóöëàãûã øèíæèëãýý õèйñýí
èòãýìæëýãäñýí ëàáîðàòîðè õàðèóöíà.
4.7.Äýýæèíä õèéñýí øèíæèëãýýíèé ä¿í õîëáîãäîõ áè÷èã áàðèìòàä äóðäñàí áàðààòàé
çºðñºí òîõèîëäîëä ãààëèéí ëàáîðàòîðè äàõèí äýýæ àâ÷, øèíæèëãýýíä õàìðóóëæ áîëíî.
4.8.Äýýæ áîëîí ìàãàäëàí øèíæèëãýýòýé õîëáîîòîé ãàðàõ çàðäëûã ìýä¿¿ëýã÷
õàðèóöíà.
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4.9.Ìàãàäëàí øèíæèëãýýã ãààëèéí ëàáîðàòîðè, ýñõ¿ë ãààëèéí áàéãóóëëàãàòàé ãýðýý
áàéãóóëñàí Ñòàíäàðò÷èëàë, õýìæèë ç¿éí ãàçðààñ ìàãàäëàí èòãýìæëýãäñýí ëàáîðàòîðè
õèéíý.
4.10. Ýêñïîðòëîã÷ êîìïàíè îëáîðëîñîí àøèãò ìàëòìàëàà øèíæëýõ ººðèéí
ìàãàäëàí èòãýìæëýãäñýí ëàáîðàòîðèòîé òîõèîëäîëä õàðüÿà ãààëèéí áàéãóóëëàãà, ãààëèéí
ëàáîðàòîðèòîé ãóðâàëñàí ãýðýý áàéãóóëæ, ãààëèéí õÿíàëòàä õàìðóóëæ áîëíî.
4.11 Маргаантай асуудал гарсан тохиолдолд гаалийн байгууллагыг байлцуулан
хөндлөнгийн байгууллагаар дээж авахуулж, итгэмжлэгдсэн гуравдагч лабораториор
шинжлүүлэн шийдвэрлэнэ.
4.12 Экспортод ачигдаж буй бараа нь гаалийн лабораторийн дүгнэлтэд дурьдсан
бараатай тохирохгүй байгаа тохиолдолд гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын
байцаагч удирдлагадаа мэдэгдэж, дээжийг лабораторийн шинжилгээнд дахин хамруулж
болно.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 09 дүгээр				
Дугаар: А/15			
сарын 19-ний өдөр							

Улаанбаатар хот

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол улсын Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар
зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 271’ дүгээр зүйлийн 2711 1.1 2711.1.2 дахь
заалт, Архивын тухай хуулийн 22 дугаар зүйл, Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 68
дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын нэгжийн индекс”-ийг 1 дүгээр,
“Албан хэрэг хөтлөлтийн заавар”ыг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.
2. Зааврыг мөрдлөг болгон ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын
бүгцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагууд, харьяа гаалийн газар хороодын дарга нарт, тушаалын
биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар/О.Цэенрэгзэн/-т
тус тус үүрэг болгосугай.
3. Энэ тушаал батагдсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
2016 оны А/05 тушаалыг хүчингүй болгосугай.
ДАРГА

Б.Асралт
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2016 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн
А/15 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН НЭГЖИЙН ИНДЕКС
01-Дарга
01-1Төрийн захиргааны удирдлагын газар
01-1.1 Үйлчилгээ, аж ахуйн алба
01-1.2 Хэвлэл мэдээлэл, сургалт судалгааны төв
01-2 Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх газар
01-3 Хуулийн хэлтэс
01-4 Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
01-5 Хүний нөөцийн хэлтэс
01-6 Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс
01-7 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
01-8 Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газар
01-9 Мэдээллийн технологийн төв
02-Дэд дарга
02-1 Гаалийн хяналт, шалгалтын газар
02-2 Гаалийн бүрдүүлэлтийн газар
02-3Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс
02-4 Гаалийн төв лаборатори
02-5 Эрэлч нохойн сургалтын төв
03-Дэд дарга
03-1 Татварын орлогын газар
03-2 Статистикийн хэлтэс
03-3 Боомтын хөгжпийн хэлтэс

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2016 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн
А/15 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИИН ЗААВАР
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1. Гаалийн ерөнхий газрын албан хэрэг хөтлөлтийн зааврын зорилго нь байгууллагын
хэмжээнд удирдлагын уйл ажиллагааг стандартын дагуу зөв баримтжуулах, баримт бичгийн
эргэлтийн үйл ажиллагаанд нэгдсэн хэм хэмжээ тогтоох, баримт бичгийн бүрдэл, эмх цэгц,
хадгалалт ашиглалтыг сайжруулах. баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих үйл
ажиллагааг арга зүйгээр хангахад оршино.
1.2. Гаалийн ерөнхий газар /цаашид “ГЕГ’ гэх/ нь Монгол Улсын “Төрийн апбан ёсны
хэлний тухай хууль”, ‘Төрийн нууцын тухай хууль” “Архивын тухай хууль”, ‘Төрийн албан
хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”, “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг М1М8
5140:2011” цуврал стандарт болон энэхүү зааврын дагуу апбан хэрэг хөтлөлтийн үйл
ажиллагааг зохион байгуулна.
1.3. Албан хэрэг хөтлөлтийн талаар гарсан хууль тогтоомж, заавар, стандарт болон
энэхүү зааврын хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг Төрийн
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захиргааны удирдлагын газар /цаашид “ТЗУГ” гэх/ хариуцан зохион байгуулна.
1.4. Байгуулпагад албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан орон тооны бичиг хэргийн эрхлэгч
болон туслах ажилтан байна. Бичиг хэргийн ажилтан дараах үүрэгтэй. Үүнд:
а. Байгууллагад ирсэн баримт бичгийг хүлээн авах, ангилах, бүртгэх, холбогдох
ажилтанд шилжүүлэх,
б. Баримт бичгийг хүлээн авч, бүрдлийг шалгах, бүртгэх, дугтуйлах, хаяглах, илгээх,
в. Хариутай бичиг, өргөдөп, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацаанд хяналт тавих, үр
дүнг удирдлагад мэдээлэх, шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн баримт бичиг, өргөдөл гомдлын
мэдээг гаргах,
г. Дотооддоо боловсруулсан болон гадагш явуулах баримт бичгийг стандартын дагуу
бичсэн эсэхэд хяналт тавих,
д. Ирсэн, явсан бичгийг төрөлжүүлэн архивлах ажлыг зохион байгуулах,
е. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг холбогдох ажилтнуудын оролцоотойгоор нэгтгэн
гаргаж, байгууллагын хэмжээнд мөрдүүлэх,
ё. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын нэгж, дэргэдэх байгууллагууд, харьяа
гаалийн нэгжийн хүрээнд албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичигтэй ажиллах ажиллагаанд
хяналт тавих, зөвөлгөө өгөх, шаардлагатай мэдээллээр хангах.
1.5. Газар, хэлтэс болон дэргэдэх байгууллагуудын хэмжээнд бичиг хэргийн ажлыг зөв
зохион байгуулахтай холбогдсон ажлын хариуцлагыг тухайн газар, хэлтэс болон дэргэдэх
байгууллагуудын дарга хүлээнэ. Газар, хэлтэс, болон дэргэдэх байгууллагуудын дотор
баримт бичгийн бүртгэл хөтлөлт, хяналтын ажлыг тухайн нэгжийн аль нэг ажилтанд албан
ёсоор хариуцуулна.
1.6. Энэхүү заавраар тогтоосон удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах болон
баримт бичигтэй ажиллах ажлыг зохион байгуулах дэг горим, албан бичиг баримтыг эмхэлж
бүрдүүлэх, хадгалж ашиглах тухай журмыг байгууллагын нийт ажилтнууд дагаж мөрдөх
үүрэгтэй.
1.7. Байгууллага нь албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаандаа “Мэдээлэл ба
баримтжуулалт. Албан хэрэг хөтлөлтийн менежмент” MNS ISO 15489-1:2007 стандартыг
хангасан програмтай байна.
Хоёр.Гаалийн ерөнхий газрын
үйл ажиллагааг баримтжуулах
2.1.Тушаал, албан бичиг /А4, А5/ Захиргааны зөвлөл болон Мэргэжлийн зөвлөлийн
хурлын тэмдэглэл, гаалийн улсын байцаагчийн акт, дүгнэлт, албан шаардлага зэрэг баримт
бичгийг хэвлэмэл хуудсан дээр үйлдэнэ
2.2.Баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсыг стандартын шаардлагын дагуу хэвлүүлж,
бичиг хэрэгт нэгдсэн журмаар хүлээн авч, бүх нэр төрлийн хэвлэмэл хуудсыг тоолж.
бүртгэх бөгөөд тус бүрийг тусгай дугаарлагчаар дугаарлана. Бүртгэлийн дугаарыг хэвлэмэл
хуудасны нүүрэн талын баруун доод хэсэгт дарна.
2.3.Хэвлэмэл хуудсыг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглах бөгөөд цоожтой сав,
шүүгээнд хадгална. Баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсыг гадны байгууллага хүмүүст
дамжуулахыг хориглоно. Хэвлэмэл хуудасны хадгалалт, ашиглалтыг тухайн зохион
байгуулалтын нэгжид баримт бичгийн бүртгэл, хяналтын ажил хариуцсан ажилтан хариуцах
ба ТЗУГ хяналт тавина.
2.4.Гаалийн ерөнхий газрын даргын баталсан тушаал, шийдвэрийг хариуцсан
ажилтан нь бүртгэх, хувилж олшруулах, холбогдох зохион байгуулалтын нэгж, ажилтан нарт
шуурхай хүргүүлэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлыг хариуцана.
2.5.Байгууллага нь өөрийн үйл ажиллагааны холбогдолтой баримт бичгийг
боловсруулах зохион бүрдүүлэх, ёсчлохдоо MNS 5140-1:2011, MNS 5140-2:2011, MNS
5140-3:2011 дугаартай албан хэрэг хөтлөлтийн цуврал стандартад тодорхойлсон техникийн
шаардлагуудыг мөрдлөг болгоно.
2.6.Баримт бичгийг зохион бүрдүүлэхэд энэ журмын 2.2-т заасныг мөрдөхөөс гадна
дараах бүрдлүүдийг хангана. Үүнд
а. Хариутай албан бичгийн огноо дугаар
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Хариутай албан бичгийн огноо дугаарыг хэвлэмэл хуудсанд заасан тэмдэглэгээний
дотор араб тоогоор, гараар бичнэ. Танай 2016.05.21-ний № 01/106-т. Энэ тэмдэглэгээг
зөвхөн бичиг хэргийн эрхлэгч хийнэ.
б.Харилцагчийн нэр, хаяг
Албан бичгийг байгууллага, түүний зохион байгуулалтын нэгж, албан тушаалтан болон
хувь хүмүүсийн нэр дээр хаяглаж явуулна.
Албан бичгийг байгууллагад хаяглахдаа түүний албан ёсны нэрийг бүтнээр бичнэ.
Баримт бичигт 4-өөс илүүгүй хаяг байна. Хэрэв 4-өөс дээш байгууллага албан
тушаалтанд илгээх тохиолдолд байгууллагын нэрсийн жагсаалтыг тусад нь үйлдэж үлдэх
хувийн ард хавсаргах ба явах баримт бичиг дээр зөвхөн тухайн харилцагчийн хаягийг бичнэ.
в.Тэргүү
Баримт бичгийн агуулгыг оновчтой, тодорхой байдлаар нэг өгүүлбэрт багтаан
илэрхийлж, эхний үсгийг томоор, үеэр таслахгүй бичнэ.
Баримт бичигт хэд хэдэн асуудал тусгагдсан бол тэргүүг ерөнхий байдлаар бичнэ.
Тэргүүг хэвлэмэл хуудсанд тавьсан тэмдэглэгээнд багтаан бичнэ. Гадаадад илгээх
баримт бичиг болон А5 албан бичгийн хэвлэмэл хуудсанд тэргүү бичихгүй.
г.Бичвэр
Баримт бичгийн бичвэрийг үргэлжилсэн өгүүлбэр болон хүснэгт хэлбэрээр бичнэ.
Баримт бичгийн бичвэр нь үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Нэг дэх хэсэгт уг баримт
бичгийн зохион бүрдүүлсэн зорилго, үндэслэл, шалтгаан, хоёр дахь хэсэгт санал, дүгнэлт,
шийдвэр, хүсэлт, зөвлөмжийн тухай бичнэ.
Бичвэрийн эхний мөрийг хуудасны зүүн захаас 1 см зай авч догол мөрнөөс эхлэн
бичих ба зүүн, баруун зах тэгш байна.
Бичвэрийн агуулга сэдэв өөрчлөгдөх тохиолдолд дараагийн өгүүлбэрийг шинээр догол
мөрнөөс эхлэн бичнэ.
Баримт бичгийн бичвэрийг шаардлагатай үед бүлэг, дэд бүлэг, зүйл, дэд зүйлд хуваан,
тоо болон үсгээр дугаарлаж, гарчиг өгч болно.
Бичвэр хүснэгт хэлбэрээр байх тохиолдолд доторх мөр, багануудын гарчгийг нэр үгээр
илэрхийлж, нэрлэхийн тийн ялгалын хэлбэрээр бичнэ. Хэрэв хүснэгт бүхий бичвэр нь нэгээс
дээш хуудастай бол хүснэгтийн баганыг дугаарлаж дараагийн хуудсанд тэдгээрийн зөвхөн
баганын дугаарыг тавина.
Эхний хуудсанд:
№
1

Баримт бичгийн гарчиг
2

Огноо

3

Хуудасны тоо
4

Тайлбар
5

Дараагийн хуудсанд:
1

2

3

4

5

д.Бичвэрийн үсгийн хэмжээ. Arial фондын 11, 12, хүснэгтэд байгаа бичвэрийн үсгийн
хэмжээ Arial фондын 10 байна.
Цаасны захын зай

Хуудасны нүүрэн
талд

Хуудасны ар талд

Талбайн захын шугам /мм-ээр/
А4

А5

Дээд захаас

20

20

Доод захаас

20

20

Зүүн захаас

30

30

Баруун захаас

15

15

Дээд захаас

20

=

Доод захаас

20

=

Зүүн захаас

15

=

Баруун захаас

30

=

Баримт бичгийг А4 хэмжзэний цаасан дээр үйлдэхдээ мөр хоорондын зайг 1.5-аар,
А5 хэмжээний цаасан дээр 1.0-ээр авч бичнэ.
е.Хавсралтын түхай тэмдэглэл
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Хавсралтын тухай тэмдэглэлийг албан бичгийн бичвэрийн төгсгөлд догол мөрнөөс
эхлэн бичнэ. Жишээ нь: Хавсралт 8 хуудастай.
Албан бичигт дагалдан явах хавсралт баримт бичгийн эхний хуудасны баруун
дээд буланд хавсралтын тухай тэмдэглэгээг дараах байдлаар бичнэ. Жишээ нь:
Гаалийн ерөнхий газрын
2015 оны ... дугаар сарын ...-ны
өдрийн албан бичгийн хавсралт
Тушаал хавсралттай бол дараах байдлаар бичнэ:
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2016 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тушаалын хавсралт
Тушаал 1-ээс дээш хавсралттай тохиолдолд:
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2016 оны дүгээр сарын ...-ны
өдрийн ... дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт
Тушаалын хавсралтыг тэмдэг дарж баталгаажуулна.
ё.Хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
Баримт бичгийн хувийг өөр байгууллагад илгээсэн тухай тэмдэглэлийг бичвэрийн
төгсгөлд догол мөрнөес эхлэн бичнэ. Жишээ нь: Хувийг Сангийн яаманд.
ж.Гадаадын байгууллагад илгээх баримт бичгийг монгол хэлээр үйлдэж, НҮБ-ын албан
ёсны хэлээр орчуулгыг хийж хавсаргана.
2.7.Гарын үсэг
а. Гарын үсэг бүрдэлд албан тушаалын нэр, гарын үсэг, гарын үсгийн
тайлал орно.
б Гаалийн ерөнхий газрын албан баримт, бичигт Гаалийн ерөнхий газрын дарга гарын
үсэг зурна.
в. Гаалийн ерөнхий газрын даргын эзгүйд албан баримт бичигт түүнийг байгууллагын
дотоод журмын дагуу түр орлон гүйцэтгэх эрх бухий албан тушаагтан гарын үсэг зурах ба
энэ тохиолдолд “гарын үсэг” бүрдэлд тухайн баримт бичигт гарын үсэг зурж буй хүний албан
тушаал, гарын үсгийн тайллыг бичнэ.
г. Байгууллагын даргыг албан ёсоор томилогдсон үүрэг гүйцэтгэгч орлож байгаа
тохиолдолд албан тушаалын нэр, гарын үсэг. гарын үсгийн тайллыг үүрэг гүйцэтгэгчийн
нэрээр бичнэ.
д. Гадаадын байгууллагад илгээх албан бичигт гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал
албан тушаалын нэр гэсэн дарааллаар бичнэ.
2.8. Тамга, тэмдэг
а. Баримт бичгийн албан ёсны хүчин төгөлдөр байдал болон албан тушаалтны гарын
үсгийг тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулах бөгөөд тамга, тэмдгийг гарын үсэг зурагдсан
хэсгийг оролцуулж, тэгш тод дарна. Гадаад орнуудтай харилцах албан бичигт тамга, тэмдэг
дарахгүй.
б. Байгууллагын тамгыг дарга, дэд даргын гарын үсэгтэй баримт бичигт дарж
баталгаажуулна.
в. Байгууллагын тэмдгийг зохион байгуулалтын нэгжийн даргын гарын үсэгтэй
баримт бичигт дарна.
г. Гаалийн ерөнхий газрын даргын баталсан тушаалын хавсралт болон албан
бичгийн хавсралт дээр байгууллагын тэмдгийг дарж баталгаажуупна.
д. Байгууллагын тамга, тэмдгийг Гаалийн ерөнхий газрын даргын эрх олгосноор
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга түших бөгөөд түүний эзгүйд байгууллагын
дотоод журмын дагуу түр орлож буй албан тушаалтан хариуцна.
е. Дээрх шаардлагыг хангасан баримт бичигт бичиг хэргийн эрхлэгч дугаар олгоно.
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2.9.Боловсруулсан тухай тэмдэглэл
Хэвлэмэл хуудсанд үйлдсэн баримт бичгийн үлдэх хувийн ар талд, зүүн захаас 15 мм,
доод захаас 20 мм зайд дараах байдлаар үйлдэнэ
Хянасан: гарын үсэг, албан тушаал. гарын үсгийн тайлал
Боловсруулсан: гарын үсэг, албан тушаал, гарын үсгийн тайлал
Бичсэн: 2 хувь
2.10 Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл
“ХУУЛБАР ҮНЭН” гэсэн дардас дарж, албан тушаалын нэр, гарын үсэг гарын үсгийн
тайлал. огноог хуудасны сул зайд бичнэ. Захирамжлалын баримт бичгийг “ХУУЛБАР ҮНЭН”
дардас дарж Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга гарын үсэг зурж, баталгаажуулна.
2.11.Байгууллагад хүлээн авсан тэмдэг
Байгууллага нь баримт бичгийг хүлээн авсныг нотлон бүртгэлийн тэмдэг дарна.
Тэмдэгт байгууллагын нзр бүртгэлийн дэс дугаар картын дугаар хүлээн авсан огноо,
шилжүүлсэн цаг минут, гарын үсэг байна. Тэмдгийг баримт бичгийн эхний хуудасны ар
талын зүүн доод хэсэгт дарна
2.12 Тушаал
а.Байгууллагын дарга болон түүнийг орлож буй албан тушаалтан эрх хэмжээнийхээ
хүрээнд удирдлагын нэгдсэн зарчмын үндсэн дээр тушаал гаргаж мөрдүүлнэ.
б.Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны болон боловсон хүчний асуудлаар тус
тусад нь тушаал гаргана. Тушаалын төслийг удирдлагын шийдвэрийн үндсэн дээр зохион
байгуулалтын нэгжүүд ажил, үүргийн чиглэлийн дагуу хариуцан бэлтгэнэ.
в.Байгууллагын дарга тушаалын төсөлд гарын үсэг зурахаас өмнө холбогдох
газар, хэлтсийн дарга болон ГУАБ-аар хянуулж, дэд дарга нар болон Төрийн захиргааны
удирдлагын газрын дарга нарт танилцуулан гарын үсэг авсан байна.
г.Тушаалын төслийг баримт бичгийн стандартын дагуу зохиож бүрдүүлсэн байдалд
Төрийн захиргааны удирдлагын газар хяналт тавина.
д.Тушаалыг байгууллагын дарга гарын үсгээ зурж, тамгаар баталгаажуулсан байна.
Гарын үсэг зурсны дараа тушаалд засвар, нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.
е.Байгууллагын даргын эзгүйд тушаалд үүрэг гүйцэтгэгч, эсвэл байгууллагын даргыг
албан ёсоор орлож буй албан тушаалтан гарын үсэг зурж болно. Боловсон хүчний болон
хөрөнгө, санхүүгийн холбогдолтой тушаал, шийдвэрт зөвхөн байгууллагын дарга гарын үсэг
зурна.
Гурав. Баримт бичигтэй ажиллах
ажлын зохион байгуулалт
3.1 Байгууллагад ирсэн баримт бичгийг бичиг хэргийн эрхлэгч / ажилтан/ хүлээн
авч, хаяг, бүрдлийг шалган, урьдчилан танилцаж, яаралтай шийдвэрлэх, удирдлагад
танилцуулах гэж ангилан албан хэрэг хөтлөлтийн програмд болон мэдээллийн санд бүртгэж,
хяналтын карт хөтлөн ирсэн баримт бичгийн арын хуудасны зүүн доод хэсэгт бүртгэлийн
тэмдэг (баримт бичгийг албан ёсоор хүлээн авсныг нотлох тусгай дардас) дарж бүртгэсний
дараа удирдлагад танилцуулж цохолт хийлгэн, холбогдох ажилтанд шилжүүлнэ. Бүртгэлийн
тэмдгийн дардаст ирсэн бичгийг хүлээн авч бүртгэсэн дугаар огноо, аль газар, хэлтэст
хуваарилсан тэмдэглэгээ байна.
3.2 Ирсэн баримт бичиг буруу хаяглагдсан, бүрдэл дутуу зэрэг зөрчилтэй бол ирсэн
хаягаар нь буцааж хүргүүлнэ.
3.3 Бичиг хэрэг бүртгэгдээгүй баримт бичиг хүлээн авч шийдвэрлэхийг хориглоно.
Онцгой тохиолдолд бүртгэгдээгүй баримт бичиг хүлээн авсан хүн өөрийн биеэр бичиг хэрэгт
бүртгүүлэх үүрэгтэй.
3.4 Яаралтай бичгийг ирсэн даруйд нь бүртгэн холбогдох удирдлага, газар хэлтэс,
дэргэдэх байгууллагад шилжүүлнэ. Бусад бичгийг ирсэн өдөрт нь багтаан бүртгэж, холбогдох
удирдлага, газар, хэлтэст шилжүүлнэ.
3.5 “Нууц”, “Гарт” нь гэсэн баримт бичгийн дугтуйг задлалгүй, бүртгэлийн тэмдэг
дараад гаднах хаягаар нь бүртгэж холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлнэ.
3 6 Өргөдөл гомдлыг хүлээн авч бүртгэхдээ бичсэн хүчий нэр, хаяг холбоо барих
утас тодорхой байхаас гадна холбогдох шаардлагатай баримтуудыг хавсаргасан байна.
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3.7. Байгууллагын удирдлагын нэр дээр ирүүлсэн факсыг бичиг хэрэгт бүртгэхгүйгээр
шилжүүлэн өгч болно
З.8. Бичиг хэргийн ажилтан удирдлагад танилцуулсэн бичгийн заалтыг үндэслэн
ирсэн бичгийн дэвтэрт хариуцан боловсруулах газар, хэлтсийг бүртгэн, мэдээллийн санд
бүртгэж шилжүүлнэ.
Дөрөв. Явуулах албан бичгийг бүртгэх журам
4.1. Явуулах албан бичгийг гарын үсэг зурсан буюу батлагдсан өдөрт нь бичиг
хэрэгт төвлөрүүлж бүртгэнэ. Явуулах бичгийн агуулга хэл найруулга. Стандартын бүрдлийг
боловсруулсан ажилтан хариуцна.
4.2 Явуулах албан бичгийн дугаар нь зохион байгуулалтын нэгжийн индекс, явуулсан
бичгийн бүртгэлийн дугаараас тус тус бүрдэнэ
4.3 Зөвхөн стандартын дагуу зөв бүрдүүлсэн бичгийг бичиг хэрэгт бүртгүүлж, огноо,
бүртгэлийн дугаар авсан баримт бичгийг зохих хаягаар нь явуулна. Стандартын бүрдэл
дутуу буюу бусад зөрчилтэй баримт бичгийг боловсруулсан ажилтанд буцаана.
4.4 Бүртгэлийн дугаар олгосны дараа нэг хувийг гадагш явуулж, үлдэх хувийг хөтлөх
хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу холбогдох хавтаст хэрэгт хадгална.
Тав. Баримт бичгийг боловсруулах,
дотоодын баримт бичигтэй ажиллах
5.1. Баримт бичгийг боловсруулах хариутай бичгийг хянан шийдвэрлэх үүрэг авсан
ажилтан нь удирдлагаас өгсөн хугацаанд шийдвэрлэх, шаардлагатай тохиолдолд хугацааг
нь сунгуулах, хяналтын картад зохих хөдөлгөөнийг тухай бүр хийлгэх, хяналтаас хасуулах
үүрэг хулээнэ.
5.2. Уншиж нийлээгүй албан бичгийн стандартын шаардлага хангаагүй, холбогдох
зохион байгуулалтын нэгжийн даргаар хянуулаагүй, зохих журмын дагуу санал, зөвшөөрөл
аваагүй баримт бичгийг байгууллагын удирдлагад танилцуулахыг хориглоно.
5.3. Гаалийн ерөнхий газрын дарга гарын үсэг зурах албан тоотыг хариуцсан газар,
хэлтэс, дэргэдэх байгууллагын дарга, мөн газрын дарга гарын үсэг зурах албан тоотыг
холбогдох хэлтсийн дарга тус тус хянана.
5. 4. Боловсруулалтын шаардлага хангаагүй, утга агуулга, хэл найруулга нь тодорхой
бус үг үсгийн алдаатай баримт бичиг зохион бүрдүүлсэн бол боловсруулсан ажилтан дотоод
журмын дагуу хариуцлага хүлээнэ.
5.5 Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөл, Захиргааны зөвлөл, Сахилгын
хорооны хуралдааны тэмдэглэлийг хөтлөх, албажуулах, төрөлжүүлэх мөн тушаалд оны
эхнээс нэгдсэн дугаар өгч бүртгэх, эмх цэгцтэй хадгалах ашиглах асуудлыг зөвлөлийн хурал
хариуцсан Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Хуулийн хэлтсийн холбогдох ажилтан
хариуцана.
5.6. Байгууллагын эрх ашгийг хөндсөн асуудлаар харьяа газар, хэлтэс дэргэдэх
байгууллагаас гадагшаа явж байгаа албан бичиг, шийдвэрүүдийг Гаалийн ерөнхий газрын
даргад танилцуулна
Зургаа. Баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих
6.1 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, яаралтай шийдвэрлэх болон хариу
шаардлагатай бүх бичгийг хяналтад авна.
6.2. Баримт бичгийн шийдвэрлэлтийг тухайн газар, хэлтсийн баримт бичгийн бүртгэл
хөтлөлт, хяналт хариуцсан ажилтан зохион байгуулах ба хугацаандаа шийдвэрлэгдэж
байгаа эсэхэд байгууллагын бичиг хэргийн ажилтан хяналт тавьж, нэгдсэн мэдээ гаргана.
6.3. Баримт бичгээр тавигдсан асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагаа хэр оновчтой,
цаг хугацаандаа явагдаж байгаад газар, хэлтсийн дарга нар хяналт тавина.
6.4. Баримт бичгийн шийдвэрлэх хугацааг гаднаас ирсэн бичгийн хувьд бичиг хэрэгт
бүртгэж, хүлээн авсан өдрөөс, шийдвэрлэх бичгийн хувьд удирдлага цохолт хийж, холбогдох
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газар, хэлтэс, ажилтанд шилжүүлсэн өдрөөс эхэлж тооцно.
6.5. Баримт бичгээр тавьсан асуудлыг дараах хугацаанд шийдвэрлэнэ
Үүнд:
а. шууд шийдвэрлэж болох асуудлыг 1-3 хоногт, бусад асуудлыг 10 хоногийн дотор;
б бусад байгууллагатай хамтарч шийдвэрлэх нэмэлт судалгаз, тодруулга хийх бол
30 хоногийн дотор,
в удирдлага танилцаад шийдвэрлэх хугацааг нь заасан бол дурдсан хугацаанд,
г. яаралтай албан бичиг, факсын хариуг 1-3 хоногт;
д. иргэдийн өргөдөл гомдлын хариуг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд;
е. баримт бичигт асуудал шийдвэрлэх хугацааг заасан бол дурдсан хугацаанд нь тус
тус явуулна.
6.6. Албан бичгийн шийдвэрлэх хугацааг өөрчлөх буюу сунгах асуудлыг зөвхөн түүнд
цохолт хийсэн албан тушаалтны зөвшөөрлөөр шийдзэрлзх бөгөөд энэ тухай хариу өгөх
хугацааг дуусахаас 3 хоногийн өмнө албан ёсоор мэдэгдэж, бүртгэл хяналтын картанд
тэмдэглүүлсэн байна.
6.7.Шийдвэрлэлтэд нь хяналт тавих, хариу өгөх шаардлагатай баримт бичигт бүртгэл
хяналтын карт хөтлөн, ирсэн баримт бичгийн бүртгэлд гарын үсэг зурж хүлээлцэнэ.
6.8.Хариутай баримт бичгийг зохион байгуулалтын нэг нэгжээс нөгөөд шилжүүлэх
тохиолдолд бичиг хэргийн ажилтанд мэдэгдэж, шилжүүлсэн тухай тэмдэглэлийг бүртгэл
хяналтын картад тэмдэглэн мэдээллийн санд бүртгэнэ.
6.9.Холбогдох ажилтан ирсэн баримт бичгийг хэрхэн яаж шийдвэрлэснээ бүртгэл
хяналтын картад тэмдэглэж, хэзээ, хэрхэн шийдвэрлэснийг бүртгэлийн дугаараар нь бичиг
хэргийн програм болон ирсэн бичгийн дэвтэрт хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу
хаалт хийнэ.
6.10.Бичиг хэргийн ажилтан зохион байгуулалтын нэгжүүдээс авсан мэдээ тайланг
үндэслэн сард нэгээс доошгүй удаа байгууллагын хэмжээнд хариутай албан бичиг, өргөдөл,
гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх нэгдсэн мэдээг гаргаж. удирдлагад танилцуулна
Долоо. Албан хэрэг бүрдүүлэх,
архивт шилжүүлэх
7.1.Байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт /цаашид “ХХНЖ” гэх/-ыг бичиг
хэргийн эрхлэгч хариуцан боловсруулж, Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргаар
батлуулна,
7.2.Байгууллагын ХХНЖ-ын дагуу нэгж, ажилтнууд өөрсдийн эрхлэн гүйцэтгэх ажлын
чиглэлээр боловсруулсан шийдвэрлэгдэж дууссан баримт бичгийг нэр төрөл, үүссэн он
цаг, асуудлын сэдэв үйл ажиллагааны чиглэл, байгууллага иргэдтэй харилцсан байдлаар
нь ангилан төрөлжүүлж хэрэг бурдүүлж, дараа оны нэгдүгээр улиралд багтаан архивын
эрхлэгчид хүлээлгэн өгнө. Харин баримт бичгийн төслийг ажилтан өөртөө нэг жилийн
хугацаанд хадгална.
Найм.Хариуцлага
8,1.Энэхүү журмын холбогдох заалтыг зөрчсөн албан тушаалтанд холбогдох хууль
тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 10 дугаар
сарын 04-ний өдөр

Дугаар А/22

Улаанбаатар хот

Эрсдэлийн УДИРДЛАГЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ
ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 271 1 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны
14 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Гаалийн хяналтад эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
журам”-ын 4.3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Сангийн сайдын 2016 оны 302 дугаар тушаалаар Гаалийн ерөнхий газрын зохион
байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Эрсдэлийн удирдлагын хорооны
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсугай.
Хорооны дарга:			
Гаалийн ерөнхий газрын дарга
Гишүүд: 				
Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга нар
						Төрийн захиргааны удирдлагын
						газрын дарга
						Гаалийн хяналт, шалгалтын газрын дарга
						Гаалийн бүрдүүлэлтийн газрын дарга
						Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх газрын дарга
						Татварын орлогын газрын дарга
						Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга
						Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын
газрын дарга				
Нарийн бичгийн дарга:		
Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн
					гаалийн улсын ахлах байцаагч
2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын 2016
оны А/87 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 11 дүгээр
сарын 02-ны өдөр

Дугаар А/48

Улаанбаатар хот

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ
ДЭГИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн тухай хуулийн 271 1 дүгээр зүйлийн 2711.1.17 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай
хуулийн 130 дугаар зүйлийн 130.1 дэх хэсэг, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн
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2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны дэг”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Хуралдааны дэгийг Зөвлөлин гишүүдэд танилцуулж, хэрэгжилтийг ханган
ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар /О.Цэенрэгзэн/-т үүрэг болгосугай.
АРГА

Б.АСРАЛТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/48 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ДЭГ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөл /цаашид “Мэргэжлийн зөвлөл” гэх/ийн хуралдааны дэгийн зорилго нь хуралдааны бэлтгэл, зохион байгуулалт, хуралдаанд
оролцогчдын эрх, үүрэг, хэлэлцэх асуудла, санал хураах үйл явц, санал, дүгнэлт, зөвлөмж,
шийдвэр гаргахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2.Гаалийн байгууллагын зорилго, чиг үүргийг хэрэгжүүлэн зохион байгуулахтай
холбогдсон асуудлыг Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэнэ.
1.3. Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаан нь хууль дээдлэх, цөөнхийн саналыг хүндэтгэх,
санал, дүгнэлтээ чөлөөлтэй илэрхийлж, олонхийн саналаар шийдвэрлэх зарчмаар ажиллаж,
хуралдааны шийдвэр нь зөвлөмж, санал, дүгнэлт хэлбэртэй байна.
1.4. Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаан сар бүрийн 2 болон 4 дэх долоо хоногийн
Пүрэв гарагт хуралдана. Ажлын шаардлага, хэлэлцэх асуудлын ач холбогдлыг харгалзан
Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга хуралдааны товыг хугацаанаас нь өмнө зарлан хуралдуулж
болно.
Хоёр, Хуралдааны бэлтгэл, зохион байгуулалт
2.1 Гаалийн ерөнхий газрын Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжийн гаалийн
улсын байцаагч нь Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга байх ба Мэргэжлийн
зөвлөлийн гишүүдэд хэлэлцэх асуудлын талаарх мэдээлэл болон холбогдох материалыг
тараах, хуралдааны товыг мэдээлэх, ирц бүрдүүлэх, хуралдааны танхим, техник хэрэгслийн
бэлэн байдал, хуралдааны зохион байгуулалтыг хангах, хуралдааны тэмдэглэлийг хөтлөх
үүрэг хүлээнэ.
2.2 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын боловсруулалт
шаардлага хангасан эсэхэд тухайн асуудал эрхэлсэн дэд дарга хяналт тавьж, хуралдаанаар
хэлэлцүүлэх зөвшөөрөл олгосон байна. Тухайн асуудал эрхэлсэн дэд дарга эзгүйд Гаалийн
ерөнхий газрын даргын зөвшөөрснөөр хуралдаанд оруулж болно.
2.3 Гаалийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах дүрэм, журам,
зааврын төслийг тухайн асуудлыг хариуцаж боловсруулсан нэгж, ажлын хэсэг нь зохион
байгуулалтын нэгжүүдээс “Эрхийн актын төсөлд санал, дүгнэлт авах хуудас”-аар санал авч,
Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжээр хянуулсан байна. Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох
мэргэжлийн байгууллагаас санал авч болно.
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2.4 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын талаарх
танилцуулга, холбогдох судалгаа, мэдээлэл, шийдвэрийн төслийг тухайн асуудлыг
боловсруулсан удирдлагын нэгжийн дарга хариуцан бэлтгэж, мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн
бичгийн даргад хуралдаан болохоос 3 хоногийн өмнө хүлээлгэн өгнө.
2.5 Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь хуралдааны дэгийн 2.2, 2.3-т
заасан шаардлага хангасан материалыг хүлээн авч, мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар
хэлэлцэх асуудлын жагсаалт гаргаж, Мэргэжлийн зөвлөлийн даргад холбогдох материалын
хамт танилцуулан хуралдаанд оруулах зөвшөөрөл авсан байна.
2.6 Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хуралдаан болохоос 2-оос доошгүй
хоногийн өмнө Мэргэжлийн зөвлөлийн даргын шийдвэрийн дагуу хуралдааны цагийг
Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдэд мэдэгдэж, асуудлын талаарх мэдээлэл болон холбогдох
материалыг тараасан байна.
2.7 Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга нь хэлэлцэх асуудлын онцлогийг харгалзан
шаардлагатай гэж үзвэл Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн
газар, хороодын дарга эсхүл хариуцсан албан тушаалтныг хуралдаанд оролцуулж болно.
Энэ тохиолдолд мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр асуудал оруулсан
нэгжийн дарга оролцуулах албан тушаалтныг хуралдаанд оролцуулах үүрэг хүлээнэ.
2.8 Яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг Мэргэжлийн зөвлөлийн даргын
зөвшөөрснөөр хугацаа харгалзахгүй хэлэлцэж болох бөгөөд энэ тохиолдолд дэгийн 2.4, 2.6д заасан журмыг баримтлахгүй байж болно.
Гурав. Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга, гишүүд, тэдгээрийн эрх, үүрэг
3.1 Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
3.1.1 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны дэгийн биелэлтэд хяналт тавьж,
гишүүд, оролцогчдоос түүнийг биелүүлэхийг шаардах,
3.1.2 Хуралдааныг товлосон цагт эхлүүлж, хуралдааныг удирдах,
3.1.3 Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдэд асуулт тавих, санал гаргах, үг хэлэх
зөвшөөрөл олгох,
3.1.4 Хэлэлцсэн асуудлаар гишүүдийн саналыг хурааж, хуралдаанаас гарсан
санал, дүгнэлт, шийдвэрийн талаар Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдэд мэдээлэх,
3.1.5 Мэргэжлийн зөвлөлийн даргын эзгүйд түүнийг орлож байгаа дэд даргад
мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааныг удирдан явуулах эрхийг шилжүүлэх,
3.1.6 Гаалийн ерөнхий газрын дарга түүнд хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх
олгосон асуудлын хүрээнд аливаа шийдвэр гаргахдаа Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны
шийдвэрийг удирдлага болгохгүй байх.
3.1.7 Хуралдаан эхлэхээс өмнө “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх,
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг бичгээр гаргаж өгөх.
3.2 Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүд дараах үүрэг хүлээнэ.
3.2.1 Мэргэжлийн зөвлөлийн даргаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр хэлэлцэж
буй асуудалд санал, дүгнэлтээ чөлөөтэй илэрхийлж, асуулт тавьж, санал гаргах,
3.2.2 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаан эхлэх цагаас өмнө суудлаа эзэлсэн
байх, хуралдааны дэгийг чанд сахиж, хуралдаанд оролцогчдод хүндэтгэлтэй хандах,
3.2.3 Хуралдаан эхлэхээс өмнө “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх,
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг бичгээр гаргаж өгөх,
3.2.4 Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хуралдаанд оролцох боломжгүй бол
мэргэжлийн зөвлөлийн даргаас чөлөө авч, мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад
урьдчилан мэдэгдэнэ.
3.2.5 Хуулийн дагуу нууцад хамаарагдах асуудлыг задруулахгүй, хуралдаанаас
гарсан аливаа шийдвэр баталгаажих хүртэл мэдээллийг тараахгүй.
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Дөрөв. Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар
асуудал хэлэлцэх, санал хураах
4.1 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр нийт гишүүдийн гуравны хоёроос
доошгүй хувь оролцсноор хүчин төгөлдөрт тооцогдоно.
4.2 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцэх асуудлын дарааллыг Мэргэжлийн
зөвлөлийн дарга гишүүдэд танилцуулна.
4.3 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаан нь хэлэлцэх асуудлыг баталснаар эхэлнэ.
4.4 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанд тухайн асуудлыг хариуцан бэлтгэж
боловсруулсан албан тушаалтан, ажлын хэсгийн гишүүн нь оролцож Мэргэжлийн зөвлөлийн
гишүүдийн тавьсан асуултад хариулж, тайлбар хийнэ.
4.5 Асуулт, хариулт дууссаны дараа Мэргэжлийн зөвлөлийн даргын зөвшөөрснөөр
гишүүд санал танилцуулна.
4.6 Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн хэлэлцэж байгаа асуудлаар зарчмын зөрүүтэй
саналтай бол өөрийн дүгнэлт, саналаа тухайн асуудлыг хэлэлцэх үед танилцуулна.
4.7 Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга нь хэлэлцсэн асуудлаар санал хурааж, шийдвэр
гаргахдаа олонхийн саналыг үндэслэнэ.
4.8 Санал хураалтыг илээр явуулах бөгөөд Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдийн
олонхийн саналд үндэслэн шийдвэр гаргана.
4.9 Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд үндэслэлийг
тодруулан хэлэлцэж, санал хураалтыг дахин нэг удаа явуулж болно. Хэрэв дахин санал
тэнцвэл Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга эцэслэн шийдвэрлэнэ.
4.10 Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан” саналын аль нэгийг
өгнө.
4.11 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааныг өргөтгөсөн болон онлайн хэлбэрээр
явуулж болно.
Тав. Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр,
түүний хэрэгжилтийг хангах
5.1 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж гарсан шийдвэрийг асуудал
боловсруулж оруулсан зохион байгуулалтын нэгжээс уг дэгийн 5.5 дахь заалт хэрэгжсэний
дараа 3 хоногт багтаан Гаалийн ерөнхий газрын даргаар баталгаажуулах ажлыг зохион
байгуулна.
5.2 Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаал, албан даалгавар гаргах шаардлагагүй
шийдвэрлэх асуудлыг хурлаас гарсан шийдвэрийг Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны
тэмдэглэлийг үндэслэн хэрэгжүүлж болно.
5.3 Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга уг дэгийн 6.1 дэх заалтыг
хэрэгжүүлсэний дараа хуралдааны тэмдэглэлээс баталгаажсан шийдвэрийг Гаалийн
ерөнхий газрын даргад танилцуулж, баталгаажуулснаар холбогдох зохион байгуулалтын
нэгж, дэргэдэх болон харьяа газар, хороод, албан тушаалтанд цахим болон бичгийн
хэлбэрээр ажлын 2 хоногт багтаан хүргэх, яаралтай хэрэгжүүлэх шийдвэрийг нэн даруй
хүргэх, мэдэгдэх арга хэмжээ авна.
5.4 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн биелэлтийг холбогдох зохион
байгуулалтын нэгж, дэргэдэх болон харьяа гаалийн газар, хороо, албан тушаалтан нь
Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлнэ. Уг биелэлтийг Мэргэжлийн
зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь Гаалийн ерөнхий газрын даргад сар бүр мэдээлнэ.
5.5 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн хэрэгжилтэд холбогдох Төрийн
захиргааны асуудал хариуцсан нэгжийн дарга хяналт тавьж ажиллах бөгөөд тэдгээрийг
нэгтгэж, дүгнэх ажлыг хариуцна.
5.6 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан нийтэд мэдээллэх шаардлагатай
шийдвэрийг гаалийн байгууллагын дотоод сүлжээнд тавих асуудлыг Мэргэжлийн зөвлөлийн
нарийн бичгийн дарга хариуцна.
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Зургаа. Хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх,
баталгаажуулах, хадгалах
6.1 Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хуралдааны тэмдэглэлийг хөтөлнө.
Хуралдааны явцыг дуу хураагч /диктафон/-д бичин, гар тэмдэглэл хөтөлсөн байх бөгөөд
уг тэмдэглэлийг ажлын 3 хоногт багтаан эцэслэн гаргаж Мэргэжлийн зөвлөлийн даргад
танилцуулж, гарын үсэг зуруулан, тамга дарж баталгаажуулна.
6.2 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлийн хуудас бүрт Мэргэжлийн
зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэлэлцэх асуудлын
жагсаалт болон танилцуулгыг хавсаргаж хадгална.
6.3 Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны соронзон бичлэг болон бусад хэлбэрээр 5
хүртэл жилийн хугацаатай хадгалагдана.
6.4 Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь мэргэжлийн зөвлөлийн
хуралдааны тэмдэглэлийг архивын нэгж болгон товьёоглож, дугаарлан, байгууллагын архив
тогтоосон хугацаанд шилжүүлнэ.
6.5 Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хуралдааны шийдвэрийг Гаалийн
ерөнхий газрын даргад танилцуулж, баталгаажуулснаар холбогдох зохион байгуулалтын
нэгж, дэргэдэх болон харьяа гаалийн газар, хороо, албан тушаалтанд цахим болон бичгийн
хэлбэрээр хүргэх, мэдэгдэх ажлыг зохион байгуулна.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 11 дүгээр
сарын 30-ны өдөр

Дугаар А/64

Улаанбаатар хот

Æóðàì, äýãèéã øèíý÷ëýí áàòëàõ òóõàé
Çàñãèéí ãàçðûí àãåíòëàãèéí ýðõ ç¿éí áàéäëûí òóõàé õóóëèéí 8 äóãààð ç¿éëèéí
8.4 äýõ õýñýã, Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2009 îíû 90 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð áàòëàãäñàí
“Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí ä¿ðýì”-èéí 5.3 äàõü õýñýã, Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí
Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2016 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 23-íû ºäðèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã
òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí çºð÷ëèéã õÿíàí øàëãàõ æóðàì”-ûã 1 ä¿ãýýð,
“Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí ñàõèëãûí õîðîîíû õóðàëäààíû äýã”-èéã 2 äóãààð õàâñðàëòûí
¸ñîîð òóñ òóñ øèíý÷ëýí áàòàëñóãàé.
2.Ýíý òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõûã äýä äàðãà /¨.Áàò-Ýðäýíý/-ä
¿¿ðýã áîëãîñóãàé.
3.Ýíý òóøààë áàòëàãäñàíòàé õîëáîãäóóëàí “Æóðàì, äýã áàòëàõ òóõàé” Ãààëèéí
åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2011 îíû 365 äóãààð òóøààëûã õ¿÷èíã¿é áîëñîíä òîîöñóãàé.

ДАРГА

Б.АСРАЛТ

/Энэ тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн ерөнхий газрын Сахилгын
хорооны хуралдааны дэг”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.8 дахь хэсэгт ГЕГ-ын 2019 оны 08 дугаар
сарын 23-ны өдрийн А/178 дугаар тушаалаар өөрчлөлт оруулсныг тусгасан болно./
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/64 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ÃÀÀËÈЙÍ ÓËÑÛÍ ÁÀЙÖÀÀÃ×ÈÉÍ ÑÀÕÈËÃÛÍ ÇªÐ×ËÈÉÃ
ÕßÍÀÍ ØÀËÃÀÕ ÆÓÐÀÌ
Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ýíý æóðìûí çîðèëãî íü “Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí ä¿ðýì”-èéí
õýðýãæèëòèéã çîõèîí áàéãóóëàõ, ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ /öààøèä “áàéöààã÷” ãýõ/ ñàõèëãûí
õýì õýìæýý çºð÷ñºí òóõàé èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòíû ãîìäîë,
ìýäýýëëèéã õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó õÿíàí øàëãàõòàé õîëáîãäñîí õàðèëöààã
çîõèöóóëàõàä îðøèíî.
1.2.Áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí õýì õýìæýýã çºð÷ñºí òóõàé ãîìäîë, ìýäýýëëèéã õÿíàí
øàëãàõäàà Èðãýäýýñ òºðèéí áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàíä ãàðãàñàí ºðãºäºë, ãîìäëûã
øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëü áîëîí ýíý æóðìûã áàðèìòàëíà.
Õî¸ð. Æóðàìä õýðýãëýñýí íýð òîìь¸î
2.1.Ýíý æóðàìä õýðýãëýñýí íýð òîìú¸îã äîð äóðüäñàí óòãààð îéëãîíî:
2.1.1.“ñàõèëãûí çºð÷èë” ãýæ áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí õýì õýìæýýã çºð÷ñºí ¿éëäýë
/ýñ ¿éëäýë/;
2.1.2.“ñàõèëãûí õýì õýìæýý” ãýæ ñàõèëãà, ¸ñ ç¿éí õàðèëöààã çîõèöóóëñàí õóóëü
òîãòîîìæèéí ç¿éë, çààëòûã;
2.1.3.“ìýäýýëýë” ãýæ ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ñàõèëãà, ¸ñ ç¿éí çºð÷èë ¿éëäñýí,
ýñõ¿ë ¿éëäýõèéã çàâäñàí òàëààðõè:
2.1.3.1.Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí /öààøèä “ÃÅÃ” ãýõ/ çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæ
áîëîí äýðãýäýõ áàéãóóëëàãà, õàðúÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû àëáàí áè÷èã;
2.1.3.2.èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ èð¿¿ëñýí ºðãºäºë, ãîìäîë, àëáàí
áè÷èã;
2.1.3.3.õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñýëä ãàðñàí ìýäýý, ìýäýýëýë /òåëåâèç, ðàäèîãèéí
íýâòð¿¿ëýã, ñîíèíû íèéòëýë, áóñàä/;
2.1.3.4. “Ãààëèéí ëàâëàõ” óòñààð èð¿¿ëñýí ìýäýýëýë;
2.1.3.5. ÃÅÃ-ûí àëáàí ¸ñíû öàõèì øóóäàíãèéí õàÿãààð èð¿¿ëñýí ìýäýýëýë;
2.1.3.6.õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòíû øèéäâýð /ø¿¿õèéí
øèéäâýð, ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæ, ïðîêóðîðûí òîãòîîë, ìºðäºí áàéöààã÷èéí ìýäýãäýë áîëîí
òýäãýýðòýé àäèëòãàõ áóñàä áàðèìò áè÷èã/;
2.1.3.7.áóñàä ìýäýýëëèéí õýðýãñýë /óòàñ, ôàêñ, øóóäàí ãýõ çýðýã/-ýýð äàìæóóëàí
èð¿¿ëñýí ìýäýýëýë.
2.1.4. “ãîìäîë, ìýäýýëëèéã ìýäýýëëýõ” ãýæ ýíý æóðìûí 4.3-ò çààñàí õÿíàí øàëãàõ
àæèëëàãààã ÿâóóëæ õýëýëöýí, õóóëèéí õóãàöààíä àâñàí àðãà õýìæýýíèé òóõàé ãîìäîë,
ìýäýýëýë ãàðãàã÷èä õàðèó ìýäýãäýõèéã;
2.1.5. “ä¿ãíýëò” ãýæ ÃÅÃ-ûí çºð÷èë õàðèóöñàí íýãæèéí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷
ñàõèëãûí çºð÷èëä õîëáîãäñîí áîëîí ãîìäîë ìýäýýëýëä íýð äóðüäàãäñàí áàéöààã÷, ò¿¿íèé
çºð÷ëèéí áàéäàë, õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéí ÿìàð ç¿éë, çààëòûã çºð÷ñºí, ýñõ¿ë
çºð÷èëä òîîöîãäîõã¿é áîëîõûã òîäîðõîéëñîí Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãà, ãèø¿¿äýä õàíäñàí
ìýäýýëëèéã.
Ãóðàâ. Ñàõèëãûí õîðîî
3.1.Ñàõèëãûí õîðîî íü äàðãà, ãèø¿¿ä, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãààñ á¿ðäýíý. Ñàõèëãûí
õîðîîíû á¿ðýëäýõ¿¿íèéã “Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí ä¿ðýì”-èéí 5.3-ò çààñíû
äàãóó ÃÅÃ-ûí äàðãà áàòàëíà.
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3.2.Ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà íü ÃÅÃ-ûí çºð÷èë õàðèóöñàí íýãæèéí
ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ áàéíà.
3.3.Ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿í Ãààëèéí òóõàé õóóëü áîëîîä áóñàä õóóëü òîãòîîìæèä
çààñàí ¿¿ðýã õ¿ëýýõýýñ ãàäíà äàðààõ ýðõ ýäýëíý:
3.3.1.ñàõèëãûí õîðîîíû õóðàëäààíû ÿâöàä äàõèí øàëãàëò ÿâóóëàõ íýí
øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä Ñàõèëãûí õîðîîíû õóðàëäààíû øèéäâýðýýð ãèø¿¿í äàõèí
øàëãàæ áîëíî:
3.3.1.1.áàéöààã÷ áîëîí ò¿¿íèé õàðьÿàëàõ ãààëèéí áàéãóóëëàãûí àëáàí
òóøààëòàí, ãîìäîë, ìýäýýëýë ãàðãàã÷òàé áèå÷ëýí óóëçàõ, òàéëáàð àâàõ;
3.3.1.2.ÃÅÃ-ûí çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæ áîëîí õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð,
õîðîîíîîñ ñàõèëãûí çºð÷èëòýé õîëáîîòîé íîòëîõ áàðèìò, ìàòåðèàëûã øààðäàí àâàõ;
3.3.1.3.ñàõèëãûí çºð÷ëèéí ¿éëäýë, ýñ ¿éëäëèéã áèå÷ëýí øàëãàõ;
3.3.2.ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãûí ýçã¿éä ò¿¿íèéã îðëîõ.
3.4.Æóðìûí 3.3.2-ò çààñàí ýðõèéã Ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿íä øèëæ¿¿ëýõýä Ñàõèëãûí
õîðîîíû äàðãûí ñàíàëûã ¿íäýñëýí ÃÅÃ-ûí äàðãà òóøààë ãàðãàíà.
Äºðºâ. Ñàõèëãûí çºð÷ëèéã õÿíàí øàëãàõ
4.1.Ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà íü ãîìäîë, ìýäýýëëèéã á¿ðòãýëýýð
õ¿ëýýí àâ÷, ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãàä òàíèëöóóëíà. Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãà, ãèø¿¿íèé
íýð äýýð èðñýí ãîìäîë, ìýäýýëëèéã ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãàä òóõàé á¿ð
á¿ðòã¿¿ëíý.
4.2.Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãà ãîìäîë, ìýäýýëëèéã õÿíàí øàëãóóëàõààð ÃÅÃ-ûí çºð÷èë
õàðèóöñàí íýãæèéí áàéöààã÷èä õóâààðèëíà.
4.3.Çºð÷èë õàðèóöñàí áàéöààã÷ íü ãîìäîë, ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâ÷ äàðààõ ¿éë
àæèëëàãààã ÿâóóëíà:
4.3.1.ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ààñ òàéëáàð àâàõ;
4.3.2.õàðьÿàëàõ ãààëèéí áàéãóóëëàãûí àëáàí òóøààëòíààñ òàéëáàð àâàõ;
4.3.3.ãîìäîë, ìýäýýëýë ãàðãàã÷ààñ òàéëáàð àâàõ;
4.3.4.ñàõèëãûí çºð÷èëä õîëáîãäîëòîé ìàòåðèàëûã ãàðãóóëàõ, íîòëîõ áàðèìò
öóãëóóëàõ;
4.3.5.íîòëîõ áàðèìòûã øèíæëýí ñóäëàõ;
4.3.6.ñàõèëãûí çºð÷ëèéã áèå÷ëýí øàëãàõ.
4.4.Çºð÷èë õàðèóöñàí áàéöààã÷èä ýíý æóðìûí 4.3-ò çààñàí õÿíàí øàëãàõ àæèëëàãàà
ÿâóóëàõàä Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãààñ óäèðäàìæ ºã÷ áîëíî.
4.5.Çºð÷èë õàðèóöñàí áàéöààã÷ ãîìäîë, ìýäýýëýëä íýð çààãäñàí áàéöààã÷, ýñõ¿ë
ãîìäîë, ìýäýýëýë ãàðãàã÷ íü õàìààðàë á¿õèé ýòãýýä áàéâàë ãîìäîë, ìýäýýëëèéã øàëãàõ
àæèëëàãààã ÿâóóëàõààñ òàòãàëçàæ Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãàä ìýäýãäýíý:
4.6.Ýíý æóðìûí 4.5-ä çààñíû äàãóó òàòãàëçñàí òîõèîëäîëä Ñàõèëãûí õîðîîíû
äàðãà òóõàéí çºð÷ëèéã øàëãóóëàõààð ÃÅÃ-ûí çºð÷èë õàðèóöñàí íýãæèéí ººð áàéöààã÷èä
õóâààðèëíà.
4.7.Çºð÷èë õàðèóöñàí áàéöààã÷ òóõàéí ãîìäîë, ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâ÷ ýíý æóðìûí
4.3-ò çààñàí õÿíàí øàëãàõ àæèëëàãàà ÿâóóëñíû äàãóó äîîðõè ä¿ãíýëòèéí àëü íýãèéã ãàðãàíà.
¯¿íä:
4.7.1.ñàõèëãûí çºð÷èë ¿¿ñãýõ;
4.7.2.ýíý æóðìûí 6.1-ä çààñíû äàãóó øèéäâýðëýõ áîëîìæòîé ãýæ ¿çâýë
áàéöààã÷èéí õàðьÿàëàãäàõ ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû óäèðäëàãàä õýðãèéã øèëæ¿¿ëýõ;
4.7.3.óã çºð÷èë íü ãýìò õýðãèéí øèíæòýé ãýæ ¿çâýë õàðьÿàëëûí äàãóó õóóëü
õÿíàëòûí áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëýõ;
4.7.4.ãîìäîë, ìýäýýëýë ¿íäýñëýëã¿é ãýæ ¿çâýë ñàõèëãûí çºð÷èë ¿¿ñãýõýýñ
òàòãàëçàõ.
4.8.Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãà íü çºð÷èë õàðèóöñàí áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëò, õîëáîãäîõ
ìàòåðèàëòàé òàíèëöàí ãîìäîë, ìýäýýëëèéã øèéäâýðëýõýä òîãòîîñîí õóãàöààíä íýìýëò
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àæèëëàãàà ã¿éöýòãýõèéã Ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿íä äààëãàæ áîëíî.
4.9.Çºð÷èë õàðèóöñàí áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëòèéã ¿íäýñëýí Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãûí
øèéäâýðýýð ñàõèëãûí çºð÷ëèéã õÿíàí øàëãàõ àæèëëàãààã õýä õýäýí ãèø¿¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé
ÿâóóëàõ, ìºí ÃÅÃ-ûí çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæ, àëáàí òóøààëòàíã îðîëöóóëæ áîëíî.
Òàâ. Ñàõèëãûí çºð÷ëèéã õýëýëöýõ
5.1.Çºð÷èë õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëòèéã ¿íäýñëýí òóõàéí
àñóóäëûã Ñàõèëãûí õîðîîíû õóðàëäààíààð õýëýëöýíý.
5.2.Ñàõèëãûí õîðîîíû õóðàëäààíààñ õýëýëöýõ àñóóäëûã äàðààõ òîõèîëäîëä áóöààæ
áîëíî:
5.2.1.ñàõèëãûí çºð÷èë ãàðãàñàí íîòîëãîî, áàðèìò áè÷ãèéí á¿ðäýë õàíãàãäààã¿é;
5.2.2.õîëáîãäîõ íîòëîõ áàðèìò, ìàòåðèàëûã øàëãààã¿é, ýñõ¿ë õàíãàëòã¿é
øàëãàñàí;
5.2.3.çºð÷èëä õîëáîãäñîí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ áîëîí áóñàä ýòãýýäèéã
õóðàëäààíä áèå÷ëýí îðîëöóóëàõ øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë.
5.3.Áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí çºð÷ëèéã õýëýëöýí øèéäâýðëýñýí Ñàõèëãûí õîðîîíû
õóðàëäààíû øèéäâýðèéã àæëûí 3 õîíîãò ÃÅÃ-ûí äàðãàä òàíèëöóóëíà.
5.4.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí çºð÷ëèéã øàëãàñàí òóõàé ä¿ãíýëò, Ñàõèëãûí
õîðîîíû õóðàëäààíû øèéäâýðèéã óã ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí õóâèéí õýðýãò íýã õóâèéã,
Ñàõèëãûí õîðîîíû õóðàëäààíû ìàòåðèàëä íýã õóâèéã òóñ òóñ õàâñàðãàíà.
Çóðãàà. Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî ñàõèëãûí çºð÷ëèéã
õýëýëöýõ, øèéäâýðëýõ
6.1.ÃÅÃ-ûí õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî íü Ãààëèéí òóõàé õóóëèéí 284.4 äýõ
õýñãèéã ¿íäýñëýí äàðààõ òîõèîëäîëä ñàõèëãûí çºð÷ëèéã óäèðäëàãà /äàðãà/-ûí çºâëºëèéí
õóðàëäààíààð õýëýëöýíý:
6.1.1.õèéõ ¸ñòîé ¿éëäëèéã õèéãýýã¿é áóþó èäýâõã¿é çàí ¿éë /ýñ ¿éëäýë/;
6.1.2.òóõàéí ãààëèéí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé ãîìäîë, ìýäýýëëèéí äàãóó;
6.1.3.íýãæèéí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ¸ñ ç¿é, ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò çºð÷ñºí
¿éëäëèéã;
6.2.ÃÅÃ-ûí õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîî íü ýíý æóðìûí 6.1-ä çààñíààñ áóñàä
òîõèîëäîëä áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí çºð÷èëòýé õîëáîîòîé ìàòåðèàëûã á¿ðä¿¿ëæ Ñàõèëãûí
õîðîîíä èð¿¿ëýõ áîëîí ñàõèëãûí õîðîîã ìýäýýëëýýð õàíãàõ ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.
6.3.ÃÅÃ-ûí õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãûí òóøààëààð ñàõèëãûí øèéòãýë
íîãäóóëñàí áîë Ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãàä íýí äàðóé ìýäýãäýæ, òóøààëûã 5
õîíîãò áàãòààí õîëáîãäîõ ìàòåðèàëóóäûí õàìò õ¿ðã¿¿ëíý.
6.4.Ñàõèëãûí àðãà õýìæýý íîãäóóëñàí õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãûí
òóøààëûã Ñàõèëãûí õîðîîíîîñ íîòëîõ áàðèìò, áóñàä õîëáîãäîõ ìàòåðèàëòàé òóëãàí
øàëãàíà. Ñàõèëãûí õîðîîíîîñ õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíîîñ ñàõèëãûí çºð÷ëèéã áóðóó
øèéäâýðëýñýí ãýæ ¿çâýë õàðьÿà ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû äàðãûí òóøààëûã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ
ñàõèëãûí çºð÷ëèéã äàõèí õÿíàí øàëãàæ áîëíî.
---оОо---
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ÃÀÀËÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÃÀÇÐÛÍ ÑÀÕÈËÃÛÍ ÕÎÐÎÎÍÛ
ÕÓÐÀËÄÀÀÍÛ ÄÝÃ
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ãààëèéí åðºíõèé ãàçàð /öààøèä “ÃÅÃ” ãýõ/-ûí ñàõèëãûí õîðîîíû õóðàëäààí/
öààøèä “õóðàëäààí” ãýõ/-ààð õýëýëöýõ àñóóäëûí õ¿ðýý, çîõèîí áàéãóóëàëò, õóðàëäààíû
øèéäâýðèéí áàòàëãààæóóëàëò çýðýã õàðèëöààã çîõèöóóëàõàä ýíýõ¿¿ äýãèéí çîðèëãî îðøèíî.
1.2.Õóðàëäààí íü õóóëü äýýäëýõ, öººíõèéí ñàíàëûã õ¿íäýòãýõ, àñóóäëûã îëîíõèéí
ñàíàëààð øèéäâýðëýõ çàð÷ìûã áàðèìòàëíà.
1.3.Õóðàëäààíààð õýëýëöýõ àñóóäëûã Ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿äýä óðüä÷èëàí
òàíèëöóóëààã¿é áîë ìàòåðèàëûã õóðàëäààíä îðóóëàõã¿é.
1.4.Õóðàëäààíä Ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿í /öààøèä “ãèø¿¿í” ãýõ/-èéã ººð àëáàí
òóøààëòàí îðëîõã¿é.
Õî¸ð. Õóðàëäààíû áýëòãýë, ò¿¿íèé çîõèîí áàéãóóëàëò
2.1.Ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà õóðàëäààíààð õýëýëöýõ àñóóäàë,
ò¿¿íòýé õîëáîãäîõ ìàòåðèàëûã á¿ðä¿¿ëæ Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãàä óðüä÷èëàí òàíèëöóóëæ,
õóðàëäààíä îðóóëàõ çºâøººðºë àâñàí áàéíà.
2.2.Ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà õóðàëäààíààð õýëýëö¿¿ëýõ àñóóäëûã
ä¿ãíýëò áîëîí õîëáîãäîõ ìàòåðèàëûí õàìò ãèø¿¿äýä 1 õîíîãèéí ºìíº òàðààñàí áàéíà.
2.3.Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãà çºð÷èëä õîëáîãäñîí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ /öààøèä
“áàéöààã÷” ãýõ/ áîëîí áóñàä ýòãýýä /ãîìäîë, ìýäýýëýë ãàðãàã÷, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí
àëáàí òóøààëòàí ãýõ çýðýã/-èéí íýðñèéã ãàðãàæ õóðàëäààíä îðîëöóóëàõ ¿¿ðýãòýé. Ñàõèëãûí
õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà õóðàëäààíä îðîëöîõ ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷, áóñàä
ýòãýýäèéã áèå÷ëýí îðîëöîõûã 3 õîíîãèéí ºìíº ìýäýãäñýí áàéíà.
2.4.Çºð÷èëä õîëáîãäñîí áàéöààã÷èä õóðàëäààíä áèå÷ëýí îðîëöîõûã ìýäýãäñýí
áîëîâ÷ ò¿¿íèé õóðàëäààíä îðîëöîîã¿é íü òóõàéí àñóóäëûã õýëýëöýõ áîëîí øèéäâýð
ãàðãàõàä ñààä áîëîõã¿é.
2.5.Õóðàëäààí áîëîõ áàéð, òåõíèê õýðýãñëèéã áýëýí áàéëãàõ àæëûã Ñàõèëãûí
õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà çîõèîí áàéãóóëíà.
2.6.Õóðàëäààíûã óã çºð÷ëèéí øàëòãààí, íºõöөëèéã òîäðóóëàõ áîëîí áóñàä
øàëòãààíààð òóõàéí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíä õèéæ áîëíî.
2.7.Õóðàëäààíû òîâûã ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãà, ýñõ¿ë ò¿¿íèéã îðëîæ áàéãàà ãèø¿¿í
àæëûí 3 õîíîãèéí ºìíº çàðëàíà.
2.8.Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 48.4 äýõ õýñýãò çààñàí õóãàöààã áàðèìòëàõ áîëîí
ÿàðàëòàé øèéäâýðëýõ øààðäëàãàòàé àñóóäëûã õýëýëöýõ òîõèîëäîëä ýíý äýãèéí 2.2, 2.7-ä
çààñàí õóãàöààã áàðèìòëàõã¿é áàéæ áîëíî.
/Энэ хэсэгт ГЕГ-ын 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/178 дугаар тушаалаар
орсон өөрчлөлтийг тусгасан/

2.9.Õóðàëäààí ýõëýõýýñ ºìíº Ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà çºð÷èëä
õîëáîãäñîí áàéöààã÷èéí õóâèéí òýìäýã, ýíãýðèéí òýìäãèéã õóðààí àâñàí áàéíà.
Ãóðàâ. Õóðàëäààíû äýã

3.1.Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãà õóðàëäààíûã äàðãàëæ, óäèðäàí ÿâóóëíà. Ñàõèëãûí
õîðîîíû äàðãûí ýçã¿éä “Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí çºð÷ëèéã õÿíàí øèéäâýðëýõ
æóðàì”-ûí 3.4-ò çààñíû äàãóó ýðõ îëãîãäñîí ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿í õóðàëäààíûã
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óäèðäàíà.
3.2.Õóðàëäààí Ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿äèéí 2/3-ооñ äýýø îðîëöñîíîîð õ¿÷èí
òºãºëäºðò òîîöíî. Õóðàëäààí äàðãàëàã÷ èðö áîëîí õóðàëäààí õ¿÷èí òºãºëäºð ýñýõèéã
çàðëàñíààð õóðàëäààí ýõýëíý.
3.3.Õóðàëäààí äàðãàëàã÷ íü õóðàëäààíû ÿâöàä äàðààõ ýðõ, ¿¿ðýãòýé:
3.3.1.õóðàëäààíû äýãèéí áèåëýëòýä õÿíàëò òàâüæ, õîðîîíû ãèø¿¿äýýñ ò¿¿íèéã
áèåë¿¿ëýõèéã øààðäàõ;
3.3.2.ãèø¿¿ä àñóóëò àñóóõ, ¿ã õýëýõ, ñàíàë, ø¿¿ìæëýë ãàðãàõ çýðýã äýñ äàðààëëûã
òîãòîîõ áîëîí çºâøººðºë îëãîõ;
3.3.3.õýëýëöñýí àñóóäëààð ñàíàë õóðààæ, ä¿íã ìýäýýëæ, ýöñèéí øèéäâýðèéã
ñîíñãîõ;
3.3.4.õóðàëäààí ýõëýõýýñ ºìíº “Àøèã ñîíèðõëûí çºð÷èëã¿é ãýäãýý èëýðõèéëýõ,
çºð÷èë ¿¿ññýí òóõàé ìýäýãäýë”-èéã áè÷ãýýð ãàðãàæ ºãºõ.
3.3.5.ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿äýýñ Àøèã ñîíèðõëûí çºð÷èë ¿¿ññýí ìýäýýëëèéã
õ¿ëýýí àâñàí òîõèîëäîëä Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãà òóõàéí çºð÷èë ¿¿ñ÷ áóé àñóóäëûã
õýëýëöýõ ¿åä õîëáîãäîõ ãèø¿¿íèéã ò¿ð õóðëààñ ãàðãàæ øèéäâýðëýõ;
3.4.Õóðàëäààíû ÿâöàä áàðèìòëàõ äýã:
3.4.1.Ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà òóõàéí àñóóäëûã øàëãàñàí çºð÷èë
õàðèóöñàí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëòèéã òàíèëöóóëíà.
3.4.2.õóðàëäààíààð õýëýëö¿¿ëýõ àñóóäëûã Ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿ä çºâøººð÷
áóéã õóðàëäààí äàðãàëàã÷ õóðàëäààíû ýõýíä àñóóæ, õýëýëöýõ àñóóäëûã òîãòîîíî;
3.4.3.àñóóëò, õàðèóëò, ñàíàë íü çºâõºí õýëýëöýæ áàéãàà àñóóäàëòàé õîëáîîòîé,
òîâ÷ òîäîðõîé áàéíà. Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä õýëýëöýæ áàéãàà àñóóäëûã õÿíàí øàëãàñàí
çºð÷èë õàðèóöñàí áàéöààã÷ààñ òîäðóóëãà àâ÷ áîëíî;
3.4.4.õýëýëöýõ àñóóäàëòàé õîëáîãäîõ õ¿ì¿¿ñèéã õóðàëäààíä îðîëöóóëæ òàéëáàð
ñîíñîæ, àñóóëò àñóóõ çýðãýýð çºð÷ëèéã òîäðóóëàõ áîëîí øàëòãààí, íºõöөëèéã òîãòîîíî;
3.4.5.õóðàëäààí äàðãàëàã÷ õýëýëöýæ áàéãàà àñóóäëûí òàëààð ãàðñàí ñàíàëûã
íýãòãýæ, ñàíàë òóñ á¿ðýýð øèéäâýðë¿¿ëíý.
3.5.Ñàõèëãûí õîðîîíû ãèø¿¿ä ñàõèëãûí øèéòãýë íîãäóóëàõ ñàíàëûã õóóëèéí ç¿éë,
çààëòààð òîäîðõîé çààíà.
3.6.Õýä õýäýí çàð÷ìûí ººð ñàíàë ãàðñàí òîõèîëäîëä ò¿¿íèé äýñ äàðààëëûã õóðàëäààí
äàðãàëàã÷ òîãòîîí ñàíàë õóðààíà.
3.7.Öººíõèéí áîëîí çàð÷ìûí ººð áàéð ñóóðüòàé õîðîîíû ãèø¿¿í òàéëáàð õèéæ,
äàõèí ñàíàë õóðààëãàõ õ¿ñýëòýý õóðàëäààí äàðãàëàã÷èä ãàðãàæ áîëíî.
3.8.Îëîíõèéí äýìæëýã àâààã¿é øèéäâýðèéã äàõèí ñàíàë õóðààëãàæ áîëíî. Õî¸ð óäàà
îëîíõèéí äýìæëýã àâàõã¿é áîë óã øèéäâýðèéã áàòëàãäààã¿éä òîîöíî. Ñàíàë òîäîðõîéã¿é,
îëîíõèéí ñàíàë àâàõã¿é áîë øèéäâýð ãàðãàõã¿é.
3.9.Õóðàëäààíû ÿâöàä àëèâàà ñàíàëûã èëýýð ãàðãàíà.
Äºðºâ. Õóðàëäààíû ÿâöûã áàðèìòæóóëàõ
4.1.Õóðàëäààíû ÿâöûã áàðèìòæóóëàõ àæëûã Ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí
äàðãà ã¿éöýòãýõ áºãººä õóðàëäààíû ÿâöûí òýìäýãëýëèéã áè÷ãýýð õºòëºõèéí çýðýãöýý
ñîðîíçîí õàëüñàíä áóóëãàíà.
4.2.Øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë ä¿ðñ áè÷ëýã õèéæ áîëíî.
4.3.Õóðàëäààíû ÿâöûí òýìäýãëýë íü õýëýëöñýí àñóóäëûí õ¿ðýýíä òîâ÷, òîäîðõîé
áàéíà.
4.4.Õóðàëäààíû ÿâöûí òýìäýãëýëä äàðààõ àñóóäëûã çààâàë òóñãàñàí áàéíà.
4.4.1.Õóðàëäààí ýõýëñýí, çàâñàðëàñàí, äóóññàí õóãàöàà (îí, cap, ºäºð, öàã,
ìèíóòààð);
4.4.2.õýëýëöýæ áàéãàà àñóóäàë á¿ðò õîëáîãäîæ ãàðñàí àñóóëò, õàðèóëò, ñàíàë
ø¿¿ìæëýë, õýëñýí ¿ãèéí òîâ÷ óòãà;
4.4.3.Õóðàëäààíààñ ãàðñàí øèéäâýðèéí òºñëèéã îëîíõèéí ñàíàëààð áàòàëñàí
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ä¿í, çºâøººðñºí, òàòãàëçñàí, ò¿äãýëçñýí ãèø¿¿äèéí íýðñ;
4.4.4.øèéäâýðèéí àãóóëãà. (øèéäâýðëýñýí íü:)
4.5.Õóðàëäààíû òýìäýãëýëèéã àæëûí 5 õîíîãò áàãòààí Õóðàëäààí äàðãàëàã÷ áîëîí
ãèø¿¿äýä òàíèëöóóëàí, ãàðûí ¿ñãýýð áàòàëãààæóóëíà.
Òàâ.Õóðàëäààíû øèéäâýðèéã áàòàëãààæóóëàõ,
ñàõèëãûí õýðãèéí ìàòåðèàëûã õàäãàëàõ
5.1.Õóðàëäààíààñ ñàõèëãûí øèéòãýë íîãäóóëàõààð ãàðñàí øèéäâýðèéã ÃÅÃ-ûí äàðãàä
àæëûí 3 õîíîãò áàãòààí òóøààëûí òºñëèéí õàìòààð òàíèëöóóëíà.
5.2.Ñàõèëãûí õîðîîíû õóðàëäààíû øèéäâýðèéã ººð÷ëºõ áîë äàõèí õóðàëäàõ,
ýñõ¿ë ýíý äýãèéí 3.8-ä çààñíààð øèéäâýðò õ¿ð÷ ÷àäààã¿é òîõèîëäîëä ÃÅÃ-ûí Çàõèðãààíû
çºâëºëèéí õóðàëäààíààð õýëýëö¿¿ëæ áîëíî.
5.3.Ñàõèëãûí õîðîîíû øèéäâýðèéã Ñàõèëãûí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà
ìýäýýëýë ãàðãàã÷ áîëîí çºð÷èëä õîëáîãäñîí áàéöààã÷èä 7 õîíîãèéí äîòîð õ¿ðã¿¿ëýõ áºãººä
ýíý òóõàé (îãíîî, öàã, ìèíóòòàé íü òýìäýãëýñýí) áàðèìòûã õýðýãò õàâñàðãàíà.
5.4.ÃÅÃ-ûí äàðãûí ñàõèëãûí øèéòãýë íîãäóóëñàí òóøààëûí ýõ õóâèéã Ñàõèëãûí
õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà õàäãàëæ, õîëáîãäîõ ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíä õóóëáàðûã
õ¿ðã¿¿ëíý. Çºð÷èëä õîëáîãäñîí áàéöààã÷èä õóóëáàðûã ãàðäóóëàí ºã÷, á¿ðòãýë ¿éëäýæ ãàðûí
¿ñãýýð áàòàëãààæóóëíà.
5.5.Õóðàëäààíû ÿâöûí òýìäýãëýëä õóðàëäààíààñ ãàðãàñàí øèéäâýðèéí íýã õóâèéã
õóðàëäààíä îðóóëñàí ä¿ãíýëò õîëáîãäîõ áóñàä áè÷èã áàðèìò, ñóäàëãààíû õàìò äóãààðëàí
õàâñàðãàí õàäãàëæ, çîõèõ æóðìûí äàãóó àðõèâò øèëæ¿¿ëíý.
5.6.Õóóëü õÿíàëòûí áîëîí áóñàä áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòíû õ¿ñýëòèéã õàðãàëçàí
Ñàõèëãûí õîðîîíû äàðãûí çºâøººðñíººð õóðàëäààíû òýìäýãëýëèéí õîëáîãäîõ õýñýã áîëîí
áóñàä ìàòåðèàëûã á¿ðòãýæ õóóëáàðëàí ºãíº.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар
сарын 02-ны өдөр

№А/69

Улаанбаатар хот

Æóðàì áàòëàõ òóõàé
Çàñãèéí ãàçðûí àãåíòëàãèéí ýðõ ç¿éí áàéäëûí òóõàé õóóëèéí 8 äóãààð ç¿éëèéí 8.4,
Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí 2016 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 23-íû ºäðèéí
õóðàëäààíû øèéäâýðèéã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.“Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðòûí æóðàì”-ûã õàâñðàëòûí
¸ñîîð áàòàëñóãàé.
2.Òóøààëûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Òºðèéí çàõèðãààíû óäèðäëàãûí
ãàçàð /Î.Öýåíðýãçýí/-ò äààëãàñóãàé.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны
А/69 дугаар тушаалын хавсралт

ÃÀÀËÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÁÀÉÖÀÀÃ×ÈÉÍ
¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ
Íýã.Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íàðààñ ãààëèéí õóóëü òîãòîîìæ, Ãààëèéí óëñûí
áàéöààã÷èéí ñàõèëãûí ä¿ðýì, Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéã ÷àíä ñàõèí
áèåë¿¿ëæ, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èä ãààëèéí øóóðõàé, ñî¸ëòîé ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëæ, àæëûí áàéðàíä
àæèë õýðýã÷ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ, ãààëèéí áàéãóóëëàãààñ
äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûã õàíãàõàä ýíýõ¿¿ Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò
/öààøèä “¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò” ãýõ/-ûí çîðèëãî îðøèíî.
1.2.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íàð íü õóóëü òîãòîîìæ, ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí
ñàõèëãûí ä¿ðýì, ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéã ñàõèí áèåë¿¿ëæ, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äýä ýíýõ¿¿ ¿éë÷èëãýýíèé
ñòàíäàðòûí õ¿ðýýíä øóóðõàé, ñî¸ëòîé ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõäýý ãààëèéí õÿíàëò øàëãàëò,
á¿ðä¿¿ëýëòèéí õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã àëäàãäóóëæ ¿ë áîëнî.
Õî¸ð.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ¿éë÷èëãýýíиé çàð÷èì
2.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààíäàà äàðààõ çàð÷ìóóäûã
óäèðäëàãà áîëãîí àæèëëàíà:
-øóäàðãà, ñî¸ëòîé, øóóðõàé ¿éë÷èëãýýã ýðõýìëýõ;
-àæèë õýðýã÷, àëáàíû øèíæèéã áàðèìòëàõ;
-íèéòèéí ýðõ àøãèéã òýðã¿¿í çýðýãò òàâèõ;
-õóóëü òîãòîîìæèéã ÷àíä ñàõèõ;
-ººðèéãºº ÿìàãò xºãæ¿¿ëæ, óð ÷àäâàðàà áàéíãà äýýøë¿¿ëýõ.
Ãóðàâ.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ¿éë÷èëãýýíä òàâèãäàõ øààðäëàãà
3.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ¿éë÷ë¿¿ëýã÷òýé õàðèëöàõäàà èíýýìñýãëýí óãòàæ,
ýåëäýã çºâ ¿ã õýðýãëýí ò¿¿íèé ººäººñ íü õàðæ, ñîíñîãäîõîîð ÿðèõ áºãººä ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéã
“Ñàéí áàéíà óó”, “Òà ñàéí ÿâæ áàéíà óó” ãýñýí ìýíä÷èëãýýãýýð óãòàíà.
3.2.Ãààëèéí õÿíàëò øàëãàëòûí ¿éë àæèëëàãààã ÿâóóëàõäàà àëáàíû ¿ã õýëëýãèéã
õýðýãëýíý. Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä òóõàéí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èä õèéõ ¸ñòîé ¿éëäëèéã ýåëäãýýð
çààâàð÷èëæ, òàéëáàðëàíà. Òóõàéëáàë: “Óó÷ëààðàé, òàíüä ãààëüä ìýä¿¿ëýõ ç¿éë áèé þó?, Òà
ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëòýä øààðäàãäàõ áè÷èã áàðèìòóóäàà ¿ç¿¿ëíý ¿¿?, Òà ººðèéí àâ÷ ÿâàà à÷àà
òýýøýý øàëãóóëíà óó?, Òàíä ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëýõèéã õîðèãëîñîí áóþó õÿçãààðëàñàí
áàðàà áàéãàà þó?” ãýõ ìýò.
3.2.1.¯éë÷ë¿¿ëýã÷ýýñ ò¿ð õîëäîõ þì óó, õ¿ëýýëãýõäýý “Óó÷ëààðàé, òà ò¿ð õ¿ëýýíý
¿¿ ãýýä / ... / øàëòãààíàà òàéëáàðëàõ/”, ìºí õÿíàëòûí áóñàä áàéãóóëëàãà, àæèëòíû òóñëàëöàà,
ìýäëýã øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä “Óó÷ëààðàé, ò¿ð õ¿ëýýíý ¿¿. Îäîîõîí òîäðóóëààä ºãüå”
ãýæ õýëíý.
3.2.2.¯éë÷èëãýýã ººð ãààëèéí áàéöààã÷èä øèëæ¿¿ëýõ òîõèîëäîëä “Óó÷ëààðàé,
îäîî òàíä ÃÓÁ /íýð/ ¿éë÷ëýõ áîëíî” ãýæ õýëýýä øèëæ¿¿ëíý.
3.2.3.Ãààëèéí áàéöààã÷èéí áóðóóòàé ¿éë àæèëëàãààíû óëìààñ àëäàà /çºð÷èë
áóñ/ ãàðñàí òîõèîëäîëä “Óó÷ëààðàé, ýíý ìèíèé /áèäíèé, ìàíàé àæèëòíû/ áóðóóãààñ áîëëîî”
ãýæ àëäààãàà øóäðàãààð õ¿ëýýí çºâøººð÷, ò¿¿íèéã çàñàõ òàëààð íýí äàðóé øààðäëàãàòàé
àðãà õýìæýý àâíà.
3.2.4.Òóõàéí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èä “Áàÿðëàëàà”, “Ìàø èõ áàÿðëàëàà” ãýõ ìýòýýð
òàëàðõàë èëýðõèéëýí ¿éë÷èëãýýã äóóñãàõ áºãººä “Áàÿðòàé”, “Ñàéí ÿâààðàé” ãýæ ¿äíý.
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3.2.5.Òóõàéí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ýýñ àñóóæ òîäðóóëàõ, øààðäàõ òîõèîëäîëä “Óó÷ëààðàé,
òà … …-íý ¿¿” ãýäýã ¿ãèéã õýðýãëýíý.
Äºðºâ. Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí õóâöàñëàëò, ãàäààä òºðõ, çàí òºëºâ
4.1.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü àæëûí áàéðàíä àëáàí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõäýý ãààëèéí
àëáàíû ä¿ðýìò õóâöàñ, ÿëãàõ òýìäýã, ïåòëèöèéã àëáàí òóøààëûí àíãèëëààð õîëáîãäîõ
æóðìûí äàãóó èæ á¿ðäëýýð íü öýâýð íÿìáàé ºìñºíº.
4.2.Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí çàõèàëãààð õèéãäñýí ä¿ðýìò õóâöàñ, ìºí àæëûí õóâöñûã
èæ á¿ðíýýð íü ºìñºæ õýðýãëýíý.
4.3.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí ãóòàë, áîòèíê íü õàð áîëîí õàð áàðààí ºíãºòýé áàéõ
áºãººä òîãòìîë òîñîëñîí /ºíãºëñºí/ áàéõ, ýìýãòýé ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íàð õºëèéí õóðóó
èë ãàðãàñàí ñàíäààë, áîòèíê ºìñºõèéã õîðèãëîíî.
4.3.Ýìýãòýé÷¿¿äèéí õóâüä þáêà ºìñºõ òîõèîëäîëä õàð áóþó áèåíèé ºíãºòýé òðиêî
áîëîí íîîñîí ºìä ºìñºíº.
4.4.Þáêàíû óðò íü ºâäºã ø¿ðãýñýí, õýò áàðèó áèø, ãóòëûí ºñãèé 5 ñì-ýýñ èëã¿¿ã¿é óðò
íàðèéí õîíøîîðã¿é áàéíà.
4.5.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ ä¿ðýìò õóâöñûã ýíãèéí õóâöàñòàé õîëüæ ºìñºõ, ºíãº
çàãâàðûã ººð÷ëºõ, ò¿¿í÷ëýí äàí ýíãèéí õóâöàñòàéãààð ãààëèéí õÿíàëò øàëãàëòûí ¿éë
àæèëëàãàà ÿâóóëàõûã õîðèãëîíî.
4.6.Ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íü ãàäààä òºðõººðºº öýâýð÷, ñî¸ëòîé, àæèë õýðýã÷,
äàðóó áàéæ, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äýä òààòàé ñýòãýãäýë òºð¿¿ëýõ¿éö áàéíà.
4.7.Õýò òîì, òîä ºíãèéí áóþó îëîí òîîíû áºãæ, ýýìýã, ç¿¿ëò, áóãóéâ÷, ¿ñíèé áîîëò,
õàâ÷ààð ãýõ ìýò ãî¸ë ÷èìýãëýëèéè õýò ñîäîí ç¿éëñèéã àëáàí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýæ áàéõ ¿åäýý
õýðýãëýõèéã õîðèãëîíî.
4.8.Í¿äíèé øèë /êîíòàêò ëèíç/ ºíãºã¿é òóíãàëàã áàéíà.
4.9.Ýðýãòýé÷¿¿äèéí ¿ñ ñàéòàð ñàìíàñàí, áîãèíî çàñàëòòàé áàéõ áºãººä ¿ñèéã á¿ðýí
õóñàõ, áàéãàëèéí áóñ ºíãººð áóäàõûã õîðèãëîíî. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí õóâüä ¿ñíèé áîîëò õàð
ºíãºòýé áàéõ áºãººä ¿ñýý ñóë çàäãàé òàâèõ, ýëäýâ òîä ºíãººð áóäàõûã õîðèãëîíî.
4.10.Óðò õóóç, ñàõàë òàâèõûã õîðèãëîíî.
4.11. Áóñäàä èë õàðàãäàõóéö øèâýýñã¿é áàéíà.
4.12.¯éë÷ë¿¿ëýã÷òýé õàðèëöàí èòãýëöýëòýé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ, ÃÓÁ-¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí
õîîðîíä èæèë ò¿âøíèé õàðèëöààã áèé áîëãîíî.
4.13.¯éë÷ë¿¿ëýã÷äèéí ç¿ãýýñ èðýõ òààëàìæã¿é õàðüöààíä ÿìàð ÷ òîõèîëäîëä ýåëäýã,
ò¿âøèí áàéæ, ñýòãýë õºäëºëèéí îãöîì ººð÷ëºëò¿¿äèéã èëýðõèéëýõã¿é áàéíà.
Òàâ. Àëáàíû óòñààð /òåëåôîí/ õàðèëöàõ
5.1.Àëáàíû óòñààð ¿éë÷ë¿¿ëýã÷òýé îéëãîìæòîé, òîäîðõîé, òîâ÷ ¿ãýýð õàðèëöàíà.
5.2.Õàðèëöóóðûã “... ãààëèéí ãàçàð /õîðîî/ áàéíà” ãýæ õýëæ àâàõ áºãººä ÿìàð
àñóóäëààð, õýí õàíäàæ áàéãààã ëàâëàíà.
5.3.¯éë÷ë¿¿ëýã÷èéí õ¿ññýí ìýäýýëëèéã òóõàé á¿ð ºãºõ áºãººä èéì áîëîìæã¿é
òîõèîëäîëä õýçýý, õýðõýí ìýäýýëýõèéã òóõàéí õàðèëöàã÷èä õýëíý.
5.4.Òóõàéí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí ñîíèðõñîí àñóóëòàíä á¿ðýí õàðèóëñàí ãýæ ¿çâýë
“Áàÿðëàëàà, áàÿðòàé” ãýæ õýëýýä ÿðèàã äóóñãàíà.
Çóðãàà. ¯éë÷èëãýýíèé ¿åä õîðèãëîõ ¿éëäë¿¿ä
6.1.¯éë÷ë¿¿ëýã÷èéí äýðãýä áîõü çàæëàõ, çîðèóëàëòûí áóñ ãàçàð òàìõè òàòàõ, ÷àíãà
äóóãààð ÿðèëöàõ, èíýýëäýõ, øèâíýëäýõ, çîõèìæã¿é á¿ä¿¿ëýã ¿ã õýëëýã õýðýãëýõ, õîîðîíäîî
íýð õî÷îîðîî äóóäàëöàõ, ìàðãàëäàõ, õóâèéí ÿðèà äýëãýõ;
6.2.Õàëààñàíäàà ãàðàà õèéõ, ýëãýý òýâðýõ, íóðóóãàà ¿¿ðýõ, ãap óòñààð ÿðèõ,
ìýðãýæëèéí, îéëãîìæã¿é íýð òîìь¸î õýò èõ õýðýãëýõ;
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6.3.¯éë÷ë¿¿ëýã÷òýé õàðüöàõäàà õàðöàà ººð òèéø õàíäóóëæ ÿðèõ, õ¿ëýýëãýõ, òýäíèé
òàâüñàí àñóóëòàä õàðèóëàõààñ ¿íäýñëýëã¿éãýýð òàòãàëçàõ;
6.4.¯éë÷ë¿¿ëýã÷èéã ÿëãàâàðëàæ õàðüöàõ /¿éë÷ë¿¿ëýã÷äèéã àëáàí òóøààë, íýð àëäàð,
ãàäààä òºðõ, àðüñ ºíãº, ÿñ ¿íäýñ, íàñ õ¿éñýýð íü ÿëãàâàðëàõ/;
6.5.¯éë÷ë¿¿ëýã÷èéã ¿ë òîîìñîðëîñîí ñýòãýãäýë òºð¿¿ëýõ¿éö ¿éëäýë ãàðãàõ,
¿íäýñëýëã¿éãýýð ÷èðýãä¿¿ëýõ;
6.6.¯éë÷èëãýýíèé ¿åä íîì, ñîíèí óíøèõ, õºãæèì ÷àíãà äóóãààð òàâèõ, ýëäýâ òîãëîîì
òîãëîõ, facebook, twitter àøèãëàõ;
6.7.Çºð÷èë èëð¿¿ëýõ øàëòãààð ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äèéã íèéòýä íü ¿íäýñëýëã¿éãýýð
ñýæèãëýñýí, òààëàìæã¿é áàéäàë ¿¿ñãýõ, òýäíèé à÷àà òýýøèéã ýìõ çàìáàðààã¿é õýëáýðýýð
øàëãàõ;
6.8.¯éë÷ë¿¿ëýã÷äèéí ãàäààä ¿çýìæ, áèåý àâ÷ ÿâæ áóé áàéäàëä õýò àíõààðàë
õàíäóóëàõ, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí ãàäààä òºðõèéã õýò øîõîîðõîõ.
Äîëîî.Õàðèóöëàãà
7.1.¯éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðòûã çºð÷ñºí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èä òóõàéí çºð÷ëèéã
èëð¿¿ëñýí àëáàí òóøààëòàí ñàíóóëàõ áºãººä èéíõ¿¿ ñàíóóëñíààñ õîéø ñòàíäàðòûã
äàõèí çºð÷âºë òóñ ãàçàð, õîðîîäûí óäèðäëàãûí çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëöýæ, õîëáîãäîõ
ìàòåðèàëûã ñàíàëûí õàìò ÃÅÃ-ûí Ñàõèëãûí õîðîîíä õ¿ðã¿¿ëæ øèéäâýðë¿¿ëíý.
7.2.ÃÅÃ-ûí Ñàõèëãûí õîðîî íü çºð÷ëèéã õÿíàí õýëýëöýýä ¿íäýñëýë á¿õèé áàéâàë
õîëáîãäîõ ñàõèëãûí øèéòãýëèéã îíîãäóóëíà.
Íàéì.Áóñàä
8.1.Ýíýõ¿¿ ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðòûí õýðýãæèëòýíä òóõàéí ãààëèéí ãàçàð, õîðîîíû
äàðãà, õýëòñèéí äàðãà, ÃÓÀÁ íàð ºäºð òóòàì õÿíàëò òàâüæ àæèëëàíà.
8.2.¯éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò íü òóõàéí ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷èéí àæëûã ä¿ãíýõ,
øàãíàë óðàìøóóëàëä òîäîðõîéëîõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò áîëíî.
8.3.Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí õàðúÿà ãàçàð, õîðîîä íü ãààëèéí óëñûí áàéöààã÷ íàðûí
¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðòûã õýðõýí áèåë¿¿ëæ áàéãàà áîëîí ýíý òàëààð òóõàéí ãààëèéí ãàçàð,
õîðîîäîîñ õýðýãæ¿¿ëñýí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð æèë á¿ðèéí òàéëàíä òóñãàæ, Ãààëèéí
åðºíõèé ãàçðûí Òºðèéí çàõèðãààíû óäèðäëàãûí ãàçðààñ ä¿ãíýæ, øóóðõàé, ñî¸ë÷ ¿éë÷èëãýý
á¿õèé ãààëèéí áàéãóóëëàãûã øàëãàðóóëæ áàéíà.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар
сарын 20-ны өдөр

Дугаар А/93

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн
батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар
тогтоол, Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 4 дүгээр тогтоолын 3 дахь
заалтаар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Гааль, татварын ерөнхий газар татан
буугдсантай холбогдуулан Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт,
Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн
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хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.”Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Энэхүү журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж
ажиллахыг ГЕГ-ын дотоод зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, харьяа
гаалийн газар, хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ГЕГ-ын Төрийн захиргааны
удирдлагын газар /О.Цэенрэгзэн/-т даалгасугай.
4.Энэхүү журам хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн гаалийн байгууллагын үйл
ажиллагаанд мөрдөгдөж буй “Гааль-татварын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын
гаалийн байгууллагатай холбоотой хэсгийн үйлчлэл дуусгавар болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

/ГЕГ-ын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/250 дугаар тушаалаар
ГЕГ-ын даргын 2016 оны А/93 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн байгууллагын
хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт өөрчлөлт орсныг журмын холбогдох заалтуудад
тусган оруулсан. /
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016
оны А/93 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /цаашид “Гаалийн
ерөнхий газар” гэх/, дэргэдэх байгууллага болон харьяа гаалийн газар, хорооны хөдөлмөр,
зохион байгуулалт, захиргаа, ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, ажилтныг
томилох, чөлөөлөх, халах, шагнах, тэтгэмж, тусламж олгох, мэргэшлийг дээшлүүлэх, үйл
ажиллагаагаа төлөвлөх, тайлагнах, үнэлэх, мэдээлэх, байгууллага, иргэдтэй харилцах,
хөдөлмөрийн дэг журмыг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын
зорилго оршино.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

1.2 Хөдөлмөрийн дотоод журам /цаашид “журам” гэх/-ыг Гаалийн ерөнхий газар,
дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар, хороо /цаашид “гаалийн байгууллага” гэх/ны, нийт ажилтан, албан хаагчид нэг мөр дагаж мөрдөнө. Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл
Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар, хороод энэхүү дотоод
журамтай нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журам батлан мөрдүүлж болно.
1.3 Гаалийн байгууллагад ажиллагсдын хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой Төрийн
албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Гаалийн тухай хууль болон бусад хуулиар
зохицуулаагүй харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
1.4 Журмын хэрэгжилтийг хангах ажлыг Гаалийн ерөнхий газрын Төрийн захиргааны
асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж, харьяа гаалийн газар, хорооны дарга зохион байгуулна.
Гүйцэтгэлд Гаалийн ерөнхий газрын болон харьяа нэгжийн төрийн захиргааны асуудал
хариуцсан нэгж хяналт тавьж, хэрэгжилтийг Гаалийн ерөнхий газрын удирдлагад
танилцуулна.
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Хоёр. Удирдлага, зохион байгуулалт
2.1 Гаалийн ерөнхий газрын удирдлага нь Гаалийн тухай хууль болон бусад хууль
тогтоомжид заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26ны өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/
2.2 Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан
хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”-ын дагуу гаалийн байгууллагын удирдах
албан тушаалтны эзгүйд түүний албан үүргийг дараах байдлаар түр орлон гүйцэтгэнэ.
2.2.1 Гаалийн ерөнхий газрын даргын эзгүйд албан үүргийг дэд дарга түр орлон
гүйцэтгэнэ. Дэд дарга орлох боломжгүй бол албан үүргийг төрийн захиргааны асуудал
хариуцсан нэгжийн дарга түр орлон гүйцэтгэж болно.
2.2.2 Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж болон дэргэдэх
байгууллагын даргын эзгүйд гаалийн улсын ахлах байцаагч түр орлон гүйцэтгэнэ.
2.2.3 Энэ журмын 2.2.1, 2.2.2 дахь зүйлд заасан албан тушаалтан тухайн нэгжийн
даргын албан үүргийг ажлын 15 өдрөөс дээш хугацаагаар түр орлон гүйцэтгэх бол Гаалийн
ерөнхий газрын дарга тушаал гаргана.
2.2.4. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газрын даргын эзгүйд орлогч
дарга, орлогч даргын эзгүйд албаны дарга, албаны даргын эзгүйд гаалийн улсын ахлах
байцаагч, салбарын эрхлэгч, хорооны даргын эзгүйд гаалийн улсын ахлах байцаагч тус тус
ажил үүргийг түр орлон гүйцэтгэнэ.
2.2.5 Энэ журмын 2.2.4 дэх зүйлд заасан албан тушаалтан тухайн албан үүргийг
ажлын 15 өдрөөс дээш хугацаагаар түр орлон гүйцэтгэх бол гаалийн газар, хорооны дарга
тушаал гаргана.
2.3. Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх хугацаандаа хууль тогтоомжоор хязгаарласнаас
бусад эрх, үүргийг хэрэгжүүлж, гаргасан шийдвэрийнхээ хууль зүйн үр дагаврыг хариуцна.
2.4. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга нь тухайн
нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажлын үр дүнг Гаалийн ерөнхий газрын
даргын өмнө хариуцаж ажиллах бөгөөд хууль тогтоомжид зааснаас гадна дараах нийтлэг
чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
2.4.1. олон улсын гэрээ, хууль тогтоомж, Гаалийн ерөнхий газрын даргын
баталсан дүрэм, журам, зааврыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
2.4.2. зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн ажилтнуудын ажил үүргийг ажлын
ачааллыг харгалзан жигд хуваарилах, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах;
2.4.3. гаалийн байгууллага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, төлөвлөгөөний биелэлт,
ажлын тайлан, үйл ажиллагааны үр дүнг тогтоосон хугацаа, журмын дагуу танилцуулах,
үнэлж дүгнэх, дээд шатны албан тушаалтанд тайлагнах;
2.4.4. удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион
байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах;
2.4.5. гаалийн байгууллагын мэдээллийн систем, программ хангамжуудыг үйл
ажиллагаандаа бүрэн ашиглах, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах арга
хэмжээг авч ажиллах;
2.4.6. гаалийн улсын байцаагчийн ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн
хуваариар хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилт, ёс зүй, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн
гэрээний биелэлт, сахилга хариуцлагын байдалд хяналт тавих;
2.5. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга хууль
тогтоомж, энэ журмын 2.4-т зааснаас гадна дор дурдсан эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:
2.5.1. төсвийн төвлөрүүлэн захирагчтай жил бүр үр дүнгийн гэрээ байгуулж,
ажлаа тайлагнах, дүгнүүлэх, Гаалийн ерөнхий газрын даргын эрх олгосноор бүтцийн
нэгжийн ажилтнуудтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх;
2.5.2. удирдлагын шийдвэр гаргахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, шаардлагатай
судалгаа, мэдээллээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх;
2.5.3. дэргэдэх байгууллага, гаалийн газар, хороодыг мэргэжлийн зөвлөгөө,
удирдамжаар хангах, үйл ажиллагааны хариуцсан чиглэлээр хяналт тавих;
2.5.4. хариуцсан чиглэлээр зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, гаалийн газар,
хороодын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж ажиллах;
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2.5.5. Гаалийн ерөнхий газрын даргын эрх олгосноор олон улсын байгууллага,
төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй Гаалийн ерөнхий газрыг төлөөлөн
харилцах;
2.6. Аливаа асуудлыг шат дараалан хэлэлцэн шийдвэрлэх зарчмыг баримтална. Энэ
зарчмыг баримтлаагүй, эсхүл тухайн шатанд шийдвэрлэсэн асуудлыг зөвшөөрөөгүй бол
дараагийн шатанд шийдвэрлэхдээ холбогдох албан тушаалтныг байлцуулна.
2.7. Гаалийн ерөнхий газрын ажлын зохион байгуулалт, гаалийн газар, хороодын үйл
ажиллагааг удирдан зохицуулах, хянах, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх болон тулгамдсан асуудлыг
хэлэлцэн шийдвэрлэх зорилгоор “Шуурхай хуралдаан”-ыг долоо хоног бүрийн Даваа гаригт,
цахим шуурхай хуралдааныг сар бүрийн 1, 3 дахь долоо хоногийн Даваа гаригт зохион
байгуулна. Шуурхай хуралдааны бэлтгэл ажлыг төрийн захиргааны болон мэдээллийн
технологийн асуудал хариуцсан нэгжүүд зохион байгуулна. Шуурхай хуралдаан болон
цахим хуралдаанаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд төрийн захиргааны асуудал
хариуцсан нэгж хяналт тавьж ажиллана.
2.8. Гаалийн ерөнхий газрын ажилтнуудын “Мэдээллийн цаг”–ийг сар бүрийн 2, 4 дэх
долоо хоногийн Баасан гаригт зохион байгуулж дээд шатны байгууллага болон байгууллагын
удирдлагын шийдвэр, зохион байгуулалтын асуудал болон тодорхой сэдвээр мэдээлэл
хийнэ. Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж “Мэдээллийн цаг”-ийг хариуцан
зохион байгуулж, ажилтнуудын оролцоонд бүртгэлээр хяналт тавина.
2.9. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн
27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах,
хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг
байгууллагын хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, харьяа гаалийн
газар, хороодод салбар зөвлөл хариуцна.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26ны өдрийн А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/
Гурав. Гаалийн байгууллагын ажилтныг томилох,
албан тушаал дэвшүүлэх, өөрчлөх, чөлөөлөх
3.1. Гаалийн улсын байцаагчийн албан тушаалд тухайн албан тушаалыг эрхлэх
боловсрол мэргэжил, ур чадвар, мэргэшлийн бэлтгэл хангасан, Төрийн албаны зөвлөлийн
Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл /цаашид “Салбар зөвлөл” гэх/-өөс зохион
байгуулсан мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн, нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын
зөрчилгүй болох нь тогтоогдсон иргэнийг авч ажиллуулна.
3.2. Иргэнийг гаалийн албанд авахдаа холбогдох хууль тогтоомж, Төрийн албаны
зөвлөлийн 2014 оны 43 дугаар тогтоолоор баталсан “Гаалийн байгууллагын төрийн тусгай
албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ыг баримтална.
3.3. Гаалийн албанд ажиллах болзол, шалгуурыг хангасан, сонгон шалгаруулалтад
тэнцсэн иргэнийг Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх сургалтын асуудал хариуцсан нэгжид
гаалийн улсын байцаагчийн чиглүүлэх сургалтад суралцуулж, зохих шалгалтад тэнцсэний
дараа Гаалийн тухай хуулийн 273.4-т заасны дагуу Гаалийн улсын байцаагчийн тангараг
өргүүлэх үйл ажиллагааг Гаалийн ерөнхий газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан
нэгж зохион байгуулна.
3.4. Энэ журмын 3.3-т заасан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэнийг Салбар
зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн Гаалийн ерөнхий газрын дарга тухайн албан тушаалд
томилно.
3.5. Иргэнийг үйлчилгээний албан тушаалд авч ажиллуулахдаа төрийн захиргааны
асуудал хариуцсан нэгж, харьяа гаалийн газар, хороодод байгууллагын дарга тухайн
ажилтантай хууль тогтоомжийн дагуу хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна. Хөдөлмөрийн гэрээнд
заасан нөхцөл өөрчлөгдөх тохиолдолд ажилтантай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр
гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна.
3.6. Хөдөлмөрийн гэрээнд дараах гол нөхцөлийг тусгана:
3.6.1ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр;
3.6.2.ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг;
3.6.3.үндсэн цалин, цалингийн нэмэгдэл, урамшууллын хэмжээ;
3.6.4 хөдөлмөрийн нөхцөл;
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3.6.5.ажлын цаг;
3.6.6.гэрээний хугацаа.
3.7. Гаалийн байгууллагад ажилд орох иргэн дор дурдсан бичиг баримтыг бүрдүүлэх
бөгөөд байгууллагын захиргаа тэдгээрийг холбогдох байгууллагаар нягтлан шалгуулж
болно:
3.7.1. төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалт /маягт №1/;
3.7.2. иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/;
3.7.3. хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, бусад холбогдох бичиг
баримт /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт/;
3.7.4. боловсрол, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ, диплом /нотариатаар
гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт/;
3.7.5. ажилд орохыг хүссэн өргөдөл, гурван үеийн товч намтар, цээж зураг /4х6ын хэмжээтэй, 3 хувь/;
3.7.6. шаардлагатай бол урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт;
3.7.7. эрүүл мэндийн үзлэгийн тодорхойлолт, дүгнэлт;
3.7.8. шаардлагатай бол мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн болон бусад
тодорхойлолт.
3.8. Гаалийн байгууллага иргэнийг ажилд авахдаа дараах үүрэг хүлээнэ:
3.8.1. хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн үндсэн цалин болон нэмэгдэл хөлс,
шагнал, урамшууллын журмыг танилцуулж, эрх, үүргийг тайлбарлаж өгөх;
3.8.2. хөдөлмөрийн дотоод журам, шаардлагатай бусад дүрэм, журам, зааврыг
танилцуулах;
3.8.3. аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн болон галын
аюулаас урьдчилан сэргийлэх журам, хөдөлмөр хамгааллын талаар зааварчилгаа өгөх;
3.8.4. бичиг баримт боловсруулах, албан хэрэг хөтлөх заавар, байгууллагын
үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын талаар хөтөлбөрт сургалт зохион байгуулах,
дадлагажуулах;
3.8.5. ажилтныг томилогдсон өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор нийгмийн болон
эрvvл мэндийн даатгалын дэвтэр нээх, бичилт хийх, хувийн хэрэг бүрдүүлэх ажлыг зохион
байгуулах.
3.9. Гаалийн байгууллагын ажилтан бүр ажлын үнэмлэхтэй байна. Ажлын үнэмлэх
олгох ажлыг төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж /дотоод ажил хариуцсан ажилтан/
зохион байгуулна.
3.10. Төрийн албаны тухай болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн
байгууллагад шинээр ажилд орсон иргэнийг 1 жил хүртэл туршилтын хугацаагаар гэрээ
байгуулан ажиллуулж болно.
3.11. Туршилтын хугацаанд ажиллаж байгаа ажилтны эрхлэн гүйцэтгэх ажлын талаар
ажилд томилсон тушаалд тодорхой тусгаж, ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан
ажиллах бөгөөд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалттай биелүүлж цаашид гаалийн албанд
үр бүтээлтэй ажиллаж чадахаа харуулж, хамт олны дийлэнх олны саналыг авсан ажилтныг
зохих албан тушаалд томилох, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд
тухайн албан тушаалаас чөлөөлж болно.
3.12. Гаалийн байгууллагад ажиллаж байгаад Төрийн албаны тухай хуулийн 23.3,
23.4, 23.5 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр түр чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагчийг нөөцөд
бүртгэлтэй байгаагаар тооцно.
3.13. Дэлхийн гаалийн байгууллага болон Гаалийн ерөнхий газартай гэрээ байгуулсны
дагуу гадаад улсад сургалтад хамрагдсан ажилтныг ажлын байраар хангана.
3.14. Нягтлан бодох бүртгэл, эрэлч нохой, цахим сүлжээ, мэдээллийн технологи,
рентген тоног төхөөрөмж хариуцсан гаалийн улсын байцаагч, шинжээч-гаалийн улсын
байцаагчийг ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсанаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх бол
Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ.
3.15. Гаалийн улсын байцаагчийн эрх олгох шаардлагагүй ажлын байрны жагсаалтыг
Гаалийн ерөнхий газрын дарга батална.
3.16. Ажилтныг албан тушаалаас нь бууруулах, төрийн албанаас чөлөөлөх, түр
чөлөөлөх, халахдаа Гаалийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн 23, 24, 25 дугаар
зүйлд заасан үндэслэлээр шийдвэрлэх бөгөөд төрийн үйлчилгээний албан хаагчийг
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 37, 38, 39, 40 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр хөдөлмөрийн
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гэрээг цуцлах буюу дуусгавар болгоно. Тушаалд ажлаас чөлөөлсөн болон халсан шалтгаан,
үндэслэлийг тодорхой бичнэ.
3.17. Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн ажилтныг гаалийн албанаас
чөлөөлөх бөгөөд Гаалийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж тухайн
ажилтанд 1 сарын өмнө мэдэгдэл өгсөн байна. Мэдэгдэл хүлээн авсан ажилтан тэтгэвэр
тогтоолгох, хэрэв өөрөө хүсвэл үргэлжлүүлэн ажиллах тухай Гаалийн ерөнхий газрын хүний
нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжид бичгээр мэдэгдэнэ.
3.18. Ажлаас чөлөөлөгдөж, халагдаж /сэлгэн ажиллаж/ байгаа ажилтан, албан хаагч
хийсэн ажлын тайланг холбогдох нэгжийн даргад, хариуцан гүйцэтгэж байсан албан хэргийн
холбогдох материал, баримт бичгийг тухайн нэгжийн даргыг байлцуулан ажил хүлээн авах
албан тушаалтан /хэрэв ажил хүлээн авах албан тушаалтан томилогдоогүй бол тэмдэглэл
үйлдэж тухайн нэгжийн дарга/-д, тавилга, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл зэрэг эд зүйлсийг
санхүүгийн асуудал хариуцсан албан тушаалтан /нярав/-д, хувийн болон энгэрийн тэмдгийг
төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж, / дотоод ажил хариуцсан ажилтан/-д хүлээлгэн
өгөх үүрэг хүлээх бөгөөд хүлээлгэж өгөөгүй тохиолдолд тухайн ажилтнаар нөхөн төлүүлнэ.
3.19. Ажлаас чөлөөлөгдөж, халагдаж, сэлгэн ажиллаж байгаа ажилтан ажлын 3
хоногийн дотор холбогдох тооцоог “тойрох хуудас”-аар хийж дууссаны дараа хүний нөөцийн
болон санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгж /гаалийн улсын байцаагч/ холбогдох бичиг
баримт, ажил байдлын тодорхойлолт, тушаал шийдвэр, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн
даатгалын дэвтрийг ажилтанд хүлээлгэн өгнө.
3.20. Ажлаас чөлөөлөгдөж, халагдаж буй ажилтны хэрэглэж байсан хандалтын
тусгай төхөөрөмжүүд, ажлын үнэмлэх, мэдээллийн системд хандах түлхүүр үг, нэвтрэх нэр
зэргийг ажлаас чөлөөлөгдсөн өдрөөс эхлэн төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж
/дотоод ажил хариуцсан ажилтан/ хүчингүй болгох ажлыг зохион байгуулна.
3.21. Ажлаас чөлөөлөгдсөн, халагдсан ажилтан албаны баримт бичиг, байгууллагын
бүртгэлтэй эд хөрөнгийг байгууллагаас авч гарахыг хориглоно.
3.22. Гаалийн улсын байцаагчийн мэдлэг, боловсрол, мэргэжил, туршлага,
мэргэшлийн ур чадвар, ажлын үр дүнгийн үзүүлэлтийг үнэлсний үндсэн дээр албан тушаалд
дэвшүүлнэ.
3.23. Албан тушаалын чиг үүрэг /ажлын байрны тодорхойлолтод заасан/ болон
үр дүнгийн гэрээгээ биелүүлээгүй буюу хангалтгүй биелүүлсэн ажилтныг захиргааны
санаачилгаар албан тушаал бууруулж болно.
3.24. Ажлын зайлшгүй шаардлага, мэргэшлийн онцлог, төрийн албанд ажилласан
байдал, дадлага, туршлагыг харгалзан гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалд
төрийн бусад байгууллагаас ажилтныг сонгон шалгаруулах журмаар авч ажиллуулж болно.
Дөрөв. Гаалийн байгууллага, ажилтны эрх, үүрэг
4.1. Гаалийн байгууллага хууль тогтоомжид зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг
хэрэгжүүлнэ:
4.1.1. ажилтны тухайн албан тушаалын чиг үүрэг, эрх хэмжээг тогтоосон ажлын
байрны тодорхойлолтыг баталж мөрдүүлэх;
4.1.2. ажилтны ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавьж, цалин хөлсийг сард 2 удаа
тогтоосон хугацаанд олгох ажлыг зохион байгуулах;
4.1.3. байгууллагын дотоод мэдээллийн систем, техник хэрэгслийн найдвартай
ажиллагааг хангах, нууцлалыг хамгаалах;
4.1.4. ажилтны мэдлэг, мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургахад
дэмжлэг үзүүлэх, гадаад, дотоодод сургах, семинар, курст хамруулах ажлыг тодорхой
судалгааны үндсэн дээр зохион байгуулах, улсын төсөв, төслийн хөрөнгөөр сургалтад
хамрагдах ажилтантай гэрээ байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих;
4.1.5. ажилтны хөдөлмөрийн бүтээмж, ажил, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх,
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, сайжруулах арга хэмжээ авч
байх;
4.1.6. ажлын болон дүрэмт хувцас, тусгай хэрэгсэл, ажлын багаж, хяналт
шалгалтын техник, бичиг хэргийн шаардлагатай хэрэгслээр хангах;
4.1.7. хөдөлмөрийн сахилга, дэг журам, ажлын цагийг бүтээлчээр ашиглахыг
мөрдүүлж, хяналт тавих;
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байгуулах;

4.1.8. ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг зохион

4.1.9. ажилтнуудын ажлыг жил, улирал, сараар дүгнэх, шагнал урамшуулал
олгох арга хэмжээг Төрийн албаны тухай хууль, Гаалийн тухай хууль болон холбогдох хууль
тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх;
4.1.10. ажилтны хувийн хэргийг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан “Төрийн
албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар”-ын дагуу бүрдүүлж, хөтлөх;
4.1.11. ажилтнуудыг жилд нэгээс доошгүй удаа эрүүл мэндийн урьдчилан
сэргийлэх үзлэгт хамруулах арга хэмжээ авч, зардлыг тухайн жилийн төсөвт тусгах;
4.1.12. байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах,
ажлын байрны аюулгүй байдлын шаардлагыг хангах арга хэмжээг авах;
4.1.13. Гаалийн байгууллагын стратеги болон жил, улирлын үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө, гаалийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага,
харьяа гаалийн газар, хороодын дарга нарын үр дүнгийн гэрээг байгуулах, тайлагнах,
хэрэгжилтэд хяналт тавих;
4.1.14. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4
дэх хэсгийн дагуу ажлын байранд бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэх, урьдчилан
сэргийлэх, сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах, гарсан гомдлыг холбогдох
хуулийн дагуу хянан шийдвэрлэх.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/

4.2. Ажилтан Гаалийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай
хуульд зааснаас гадна дараах нийтлэг эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:
4.2.1. Энэ журмын 4.2-т заагдсан хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж болон
түүнд нийцүүлэн баталсан эрхийн актыг судалж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх;
4.2.2. өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, гаалийн улсын байцаагчийн сахилгын
болон ёс зүйн дүрмийг чанд сахих;
4.2.3. ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарьт заасан чиг үүргийг
биелүүлж ажиллах;
4.2.4. эрхэлсэн ажилдаа идэвх санаачилга гаргаж, албан ажлын мэдлэг,
мэргэшил, ур чадвараа байнга дээшлүүлж, ажлын цагийг үр бүтээлтэй бүрэн ашиглах;
4.2.5. удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг шуурхай гүйцэтгэж биелэлтийг
хугацаанд нь эргэн танилцуулж, захирах, захирагдах ёсыг чанд баримтлан ажиллах;
4.2.6. төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг чандлан хадгалж, албан хэрэг хөтлөлт,
бичиг баримтыг стандартын дагуу боловсруулж, хадгаламжийн нэгж үүсгэн архивт хугацаанд
нь хүлээлгэн өгсөн байх;
4.2.7. ажлаа жил, улирал, сараар төлөвлөж, хэрэгжилтийг тогтоосон журмын
дагуу тайлагнах, харьяалах нэгжийн даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, биелэлтийг хангаж
ажиллах;
4.2.8. ажилтан өөрийн хувийн хэрэг болон ажлын үр дүн, үр дүнгийн болон
хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэсэн үнэлгээтэй танилцаж, шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт
тайлбар, шинэ мэдээлэл баяжилт хийлгэж болно.
4.2.9. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, Галын аюулгүй байдлын
тухай, Архидан согтууруулахтай тэмцэх тухай болон Тамхины хяналтын тухай хууль
тогтоомжуудыг сахин биелүүлэх;
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

4.2.10. өөрийн эзэмшин ашиглаж байгаа болон байгууллагын эд хөрөнгө, техник
хэрэгсэл, материалыг зүй зохистой ашиглаж хамгаалах;
4.2.11. гаалийн улсын байцаагч нь албан үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ гаалийн
улсын байцаагчийн үйлчилгээний стандартыг дагаж мөрдөх;
4.2.12. сонор сэрэмжтэй байж, нууц хадгалалтад анхааран, ажил тарахад ажлын
компьютер, тасалгааны гэрлийг унтраан цонхыг хааж, ширээ шүүгээ, хаалгаа түгжин лацдаж
байх;
4.2.13. нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд зааснаар хөрөнгө орлогын
мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд үнэн зөв гаргаж өгөх;
4.2.14. албан хаагч нь ээлжийн амралт эдлэх, өвчтэй, чөлөөтэй тохиолдолд
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эзэмшиж буй компьютерт нэвтрэх нууц үгийг харьяалах нэгжийн дарга /гаалийн улсын ахлах
байцаагч/-д бичгээр мэдэгдэх бөгөөд программ, хангамж, ажлын “file”-ийг хадгалах, бүрэн
хэмжээгээр хүлээлгэн өгөх;
4.2.15. ажлын байранд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөлтэй болон
бусад албан хаагчтай харилцахдаа зан харилцааны болон ёс зүйн хэм хэмжээг чанд
баримталж, хамт олонч, байгууллагын дотоод таатай орчин бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах;
4.2.16. төрийн албан хаагчийн албаны болон хувийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон
тухай бүр Гаалийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж болон харьяа
гаалийн газар, хорооны хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтанд мэдээллээ гаргаж өгөх;
4.2.17. Гаалийн ерөнхий газрын даргын шийдвэрээр Улаанбаатар хот дотор
сэлгэн ажиллаж байгаа гаалийн улсын байцаагч ажлаас чөлөөлж, томилсон тушаал гарсан
өдрөөс хойш ажлын гурван өдөрт, хөдөө орон нутагт сэлгэн ажиллаж байгаа гаалийн
улсын байцаагч ажлын таван өдөрт багтаан томилогдсон ажлын байрандаа очсон байна.
Томилогдсон газарт өөрөөс үл хамаарах шалтгаанаар хугацаандаа очих боломжгүй
тохиолдолд Гаалийн ерөнхий газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид заавал
мэдэгдэх;
4.2.18. ажлын байрны болон бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл өөрийн хууль
ёсны эрх, ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар Гаалийн ерөнхий газрын Төрийн захиргаа
хариуцсан нэгжид гомдол гаргах;
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/

4.2.19. албан хаагч нь өвчтэй эсхүл гэнэтийн болон байгалийн давагдашгүй хүчин
зүйлийн улмаас ажлын байрандаа ирэх боломжгүй болсон тохиолдолд өөрийн харьяалах
нэгжийн удирдлагад шуурхай мэдэгдэх.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/

4.3. Цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх, албан тушаалын зэрэглэлээ ахиулах, ажиллах
нөхцөл, нийгмийн баталгаагаа сайжруулах, техник хэрэгслээр хангуулах, дотоод, гадаадын
сургалтад хамрагдахтай холбогдсон санал, хүсэлтийг дээд шатны удирдах албан тушаалтанд
амаар буюу бичгээр уламжлах эрхтэй.
4.4. Гаалийн улсын байцаагч дараах тохиолдолд мэргэшлийн шалгалт өгнө:
4.4.1.“Гаалийн улсын байцаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлж, дүгнэх журам”-д
заасан хугацаанд;
4.4.2.Гаалийн тухай хуулийн 284.1.4-т заасан сахилгын шийтгэл хүлээсэн гаалийн
улсын байцаагчийн эрхийг сэргээх;
4.4.3.Төрийн албаны тухай хуулийн 23.3.3-т заасан үндэслэлээр түр чөлөөлөгдсөн;
4.4.4. гурван сараас дээш хугацаагаар чөлөөтэй байсан, биеийн эрүүл мэндийн
байдлын улмаас 1 жилээс дээш хугацаагаар ажиллаагүй бол /жирэмсний амралт, хүүхэд
асрах чөлөөтэй байсан, гаалийн байгууллагын захиалгаар сургалтад хамрагдсан бол энэ
заалт үл хамаарна/;
4.4.5. гаалийн албанаас халагдсан, гаалийн улсын байцаагчийн эрхийг
түдгэлзүүлсэн “гаалийн улсын байцаагч” өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалдаа
шүүхийн шийдвэрийн дагуу томилогдох;
4.5. Мэргэшлийн шалгалтыг Салбар зөвлөл зохион байгуулна.
4.6. Гаалийн улсын байцаагч нь хоёр жил тутам мэргэшлийн түвшинг үнэлүүлэх
бөгөөд мэргэшлийн шалгалтыг журмын дагуу зохион байгуулна. “Мэргэшлийн шалгалт авах
журам”-ыг Гаалийн ерөнхий газрын дарга батална.
4.7. Гаалийн ерөнхий газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж энэ
журмын 4.6-д зааснаас бусад тохиолдолд шалгалт өгөх тухай мэдэгдлийг шалгалт эхлэхээс
10 хоногийн өмнө ажилтанд хүргүүлсэн байна. Энэ журмын 4.4.2-4.4.5-д заасан ажилтан
мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар ирж шалгалт өгнө.
4.8. Гаалийн тухай хуулийн 284.1.4-т заасан сахилгын шийтгэл хүлээсэн ажилтны
гаалийн улсын байцаагчийн эрхийг сэргээж, эрх бүхий албан тушаалтан ажилд томилохдоо
сахилгын шийтгэл ногдуулах үед ажиллаж байсан албан тушаалд томилох үүрэг хүлээхгүй.
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Тав. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг
төлөвлөх, тайлагнах, үнэлэх
5.1.Гаалийн байгууллагын хэтийн төлөвлөгөө
5.1.1. Гаалийн ерөнхий газар нь алсын хараа, эрхэм зорилго, стратеги зорилтоо
тодорхойлж, түүнийг хэрэгжүүлэх хэтийн /стратеги/ төлөвлөгөөтэй ажиллана.
5.1.2. Хэтийн төлөвлөгөө нь Үндсэн хууль, Монгол улсын олон улсын гэрээ,
конвенц, Гаалийн тухай хууль, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль, Төсвийн
тухай хууль, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад хууль тогтоомж, дээд шатны
байгууллагын хэтийн төлөвлөгөөтэй нийцсэн байна.
5.1.3. Гаалийн ерөнхий газрын хэтийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах,
батлуулах, биелэлтийг дүгнэх ажлыг төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжийн
даргын ахалсан “Ажлын хэсэг” хариуцан гүйцэтгэнэ. Үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө 4
жилээр байна. Хэтийн төлөвлөгөө жил, жилийн хуваарьтай байх бөгөөд жилийн төлөвлөгөө
улирлаар хуваарилагдаж, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж бүрт оногдсон ажил нь тухайн
нэгжийн ажилтан бүрийн үр дүнгийн гэрээ, ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байна. Удирдах
байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрээр төлөвлөгөө баяжиж байна.
5.1.4. Үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд Гаалийн ерөнхий
газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж, зохион байгуулалтын бусад нэгжүүд чиг
үүргийн дагуу тус тус хяналт тавина.
5.1.41. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллагууд гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн
биелэлтийг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор гаргаж Гаалийн ерөнхий газрын
төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ.
5.1.5. Гаалийн ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан
зохион байгуулалтын нэгж үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг жил бүрийн 12 дугаар сарын 15-ны дотор Гаалийн
ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна.
5.2. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, үнэлгээ
5.2.1. Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж нь Гаалийн ерөнхий
газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөнд тусгах саналыг зохион байгуулалтын
бүтцийн нэгж, холбогдох албан тушаалтнаас нэгтгэж авах, төлөвлөгөөний төслийг эцэслэн
боловсруулах, хэлэлцүүлэх, албажуулах ажлыг тухайн жилийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор
зохион байгуулна.
5.2.2. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд
төлөвлөгөөнд тусгах ажил үйлчилгээний талаарх саналаа 12 дугаар сарын 10-ны дотор
ирүүлсэн байна. Төсөв хөрөнгөтэй холбоотой саналыг Гаалийн ерөнхий газрын санхүүгийн
асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид ирүүлж шийдвэрлүүлсэн байна.
5.2.3. Гаалийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, биелэлтийг хангуулах ажлыг төрийн захиргааны асуудал
хариуцсан нэгж хариуцан хяналт тавьж ажиллана.
5.2.4. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага, гаалийн газар, хороо үйл ажиллагаагаа жил, улирлаар төлөвлөж, хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулж ажиллана.
5.2.5. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага жилийн төлөвлөгөөг 12 дугаар сарын 25-ны дотор, улирлын төлөвлөгөөг эхний
сарын 05-ны дотор төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлэн хянуулж,
батлуулсан байна.
5.2.6. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар, хороод жилийн
төлөвлөгөөг 12 дугаар сарын 30-ны дотор, улирлын төлөвлөгөөг эхний сарын 07-ны дотор
төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлэн, хянуулж, батлуулсан байна.
5.2.7. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага хагас, бүтэн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 6, 12 дугаар сарын 15-ны дотор
улирлын төлөвлөгөөний биелэлтийг сүүлийн сарын 25-ны дотор гаргаж, Гаалийн ерөнхий
газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлж дүгнүүлнэ.
5.2.8. Гаалийн газар, хороод хагас, бүтэн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг
6, 12 дугаар сарын 25-ны дотор улирлын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг сүүлийн сарын
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30-ны дотор гаргаж, Гаалийн ерөнхий газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид
хүргүүлж дүгнүүлнэ.
5.2.9. Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж нь Гаалийн ерөнхий газрын
зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон гаалийн газар, хороодын
хагас, бүтэн жилийн ажлын үр дүнг дүгнэж, нэгдсэн дүнг танилцуулгын хамт Гаалийн ерөнхий
газрын Захиргааны зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.
5.2.10. Гаалийн ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан нэгж
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”ын дагуу Гаалийн байгууллага, Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж,
дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар, хорооны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийнэ.
5.2.11. Жилийн ажлын тайланг Гаалийн ерөнхий газрын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага 12 дугаар сарын 15-ны дотор, гаалийн газар, хороод 12 дугаар сарын 25-ны
дотор Гаалийн ерөнхий газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.
5.3. Ажилтны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, үнэлгээ
5.3.1. Гаалийн улсын байцаагч ажлаа жил, улирал, сараар төлөвлөн батлуулж
хэрэгжилтийн явцад тухайн байгууллага, нэгжийн дарга хяналт тавьж, үр дүнг дүгнэнэ.
5.3.2. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллагын ажилтан жилийн төлөвлөгөөг 01 дүгээр сарын 10-ны дотор, улирлын
төлөвлөгөөг эхний сарын 10-ны дотор тус тус боловсруулж нэгжийн даргаар батлуулна.
5.3.3. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллагын ажилтан жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 12 дугаар сарын 10-ны дотор,
улирлын төлөвлөгөөний биелэлтийг сүүлийн сарын 20-ны дотор тус тус гаргаж нэгжийн
даргаар дүгнүүлнэ.
5.3.4. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар, хороодын ажилтан жилийн
төлөвлөгөөг 01 дүгээр сарын 10-ны дотор, улирлын төлөвлөгөөг эхний сарын 10-ны дотор
тус тус боловсруулж байгууллагын даргаар батлуулна.
5.3.5. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар, хороодын ажилтан
жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 12 дугаар сарын 20-ны дотор, улирлын төлөвлөгөөний
биелэлтийг сүүлийн сарын 25-ны дотор тус тус гаргаж байгууллагын даргаар дүгнүүлнэ.
5.4. Үр дүнгийн гэрээ байгуулах, тайлагнах, дүгнүүлэх
5.4.1. Үр дүнгийн гэрээ байгуулах, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн
түвшинг үнэлж дүгнэхэд Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолоор баталсан холбогдох журам
болон тэдгээрийн хавсралт, үлгэрчилсэн загвар, аргачлалыг баримтална.
5.4.2. Сангийн сайдтай Гаалийн ерөнхий газрын даргын байгуулах үр дүнгийн
гэрээний төслийг бэлтгэх, батлуулах, үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гаргах, дүгнүүлэх
ажлыг төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж зохион байгуулна.
5.4.3. Гаалийн ерөнхий газрын дарга гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга болон
зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар, хорооны
дарга нартай үр дүнгийн гэрээг тухайн оны 01 дүгээр сард багтаан байгуулна.
5.4.4. Гаалийн ерөнхий газрын даргатай байгуулсан дэд дарга, зохион
байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагын дарга нар үр дүнгийн гэрээний
биелэлтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр 6, 12 дугаар сарын 20, гаалийн газар, хорооны
дарга 6, 12 дугаар сарын 30-ны дотор тус тус гаргаж, Гаалийн ерөнхий газрын төрийн
захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ.
5.4.5. Гаалийн ерөнхий газрын даргатай гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга
болон зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар,
хорооны дарга үр дүнгийн гэрээ байгуулах, үр дүнг дүгнүүлэх ажлыг төрийн захиргааны
асуудал хариуцсан нэгж зохион байгуулна.
5.4.6. Гаалийн ерөнхий газрын даргын эрх олгосны дагуу Гаалийн ерөнхий
газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар,
хорооны дарга нь ажилтантай үр дүнгийн гэрээг тухайн оны 1 дүгээр сард багтаан байгуулж,
үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг 12 дугаар сарын 20-ны дотор дүгнэж,
баталгаажуулна.
5.4.7. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага, харьяа гаалийн газар, хорооны дарга ажилтны үр дүнгийн гэрээний дүнг
Гаалийн ерөнхий газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ. Ажилтанд
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шагнал, урамшуулал олгохдоо үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг харгалзаж үзнэ.
5.4.8. Гаалийн ерөнхий газрын дарга Сангийн сайдтай байгуулсан үр дүнгийн
гэрээний биелэлтээр хангалттай үнэлгээ авсан, улсын төсөвт төвлөрүүлэх гаалийн орлогын
төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн тохиолдолд Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134
дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасны дагуу төсвийн, мөнгөн
болон бусад хэлбэрийн урамшууллыг гаалийн байгууллага, гаалийн улсын байцаагч, албан
хаагч нарт олгож болно.
5.4.9. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага, харьяа гаалийн газар, хорооны дарга болон гаалийн улсын байцаагч сэлгэн
ажиллах тушаал гарснаас хойш 1 сарын дотор Гаалийн ерөнхий газрын дарга, харьяалах
нэгжийн даргатай үр дүнгийн гэрээг байгуулна. Сэлгэн ажиллахаас өмнө байгуулсан үр
дүнгийн гэрээг харьяалах нэгжийн даргаар дүгнүүлсэн байна.
Зургаа. Дотоод хяналт, дэг журам
6.1. Гаалийн байгууллагыг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах, дотоод хяналтыг
хэрэгжүүлэх чиг үүргийг Гаалийн ерөнхий газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан
нэгж, дэргэдэх байгууллага, гаалийн газар, хорооны хэмжээнд тэдгээрийн дарга тус тус
хариуцан хэрэгжүүлнэ.
6.2. Дотоод хяналт нь энэхүү журмын хүрээнд дор дурдсан чиглэлтэй байна:
6.2.1. үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ, үүрэг даалгаврын
гүйцэтгэл;
6.2.2. гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага ;
6.2.3. гаалийн байгууллага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үндсэн чиг
үүрэг, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваариар хүлээсэн үүргийн
хэрэгжилт, хөдөлмөр зохион байгуулалт;
6.2.4. гаалийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль
тогтоомжийн хэрэгжилт;
6.2.5.гаалийн байгууллагын өмч хөрөнгийн зарцуулалт, ашиглалт, хамгаалалтын
байдал.
6.3.Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг шалгаж, дүгнэх зорилгоор Гаалийн
ерөнхий газрын даргын нэрэмжит үзлэгийг 2 жилд нэг удаа зохион байгуулна.
6.4.Гаалийн байгууллагын жилийн ажлын тайланг хэлэлцэх, дунд шатны
менежерүүдийн үйл ажиллагааны үр дүн, гэрээний биелэлтийг дүгнэх, дараа оны зорилтоо
тодорхойлох зорилгоор удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг Гаалийн ерөнхий газраас жил
бүрийн 1 дүгээр улиралд багтаан зохион байгуулна.
6.5.Ажилтныг төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлаар хот, орон нутагт албан
томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг Гаалийн ерөнхий газрын дарга батална. Батлагдсан
удирдамжийг үндэслэн томилолтын хуудсыг төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжээс
олгоно. Ажилтан Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжээс хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгаа авч танилцан гарын үсэг зурна. Удирдамжид заасан ажлын
биелэлтийг албан томилолтоос ирсний дараа ажлын 3 хоногт багтаан томилсон албан
тушаалтанд танилцуулж, албан томилолтын хуудсаа хаалган, зардлын тооцоог санхүүгийн
асуудал хариуцсан нэгжтэй хийж дуусгана.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

6.6.Ажилтныг гадаадад томилолтоор ажиллуулах, уулзалт, хурал, зөвлөгөөн,
семинарт оролцуулах асуудлыг харьяалах зохион байгуулалтын нэгжийн болон төрийн
захиргааны асуудал хариуцсан нэгжийн саналыг үндэслэн Гаалийн ерөнхий газрын дарга
шийдвэрлэнэ.
6.7.Гадаад томилолт, уулзалт, хурал, зөвлөгөөн, сургалт, семинарт оролцсон
ажилтан ажлын 3 хоногт багтаан зардлын тооцоог санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгжтэй
хийж дуусгана.
6.8.Гадаадад томилолтоор ажилласан, сургалтад хамрагдсан ажилтан тайлангаа
хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн болон гадаад хамтын ажиллагааны асуудал
хариуцсан нэгжид гарган өгч, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, гаалийн газар, хороонд
сургалт зохион байгуулж мэдээ, мэдээлэл хийсэн байна.Тайланг хүлээн авсан нэгж оновчтой
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саналыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
6.9.Гаалийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчид “Төрийн нууцын тухай”,
“Байгууллагын нууцын тухай”, “Хувь хүний нууцын тухай” хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
ханган үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.
6.10. Гаалийн байгууллагын байранд иргэн, албан хаагч, хуулийн этгээдийг хүлээж
авахдаа дараах нийтлэг журмыг баримтална:
6.10.1. Гаалийн байгууллага иргэн, албан хаагч, хуулийн этгээдийг тогтоосон
цагийн хуваарийн дагуу хүлээн авна.
6.10.2. Гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтан иргэн, албан хаагч, хуулийн
этгээдийг уулзах албан тушаалтан зөвшөөрсөн тохиолдолд биеийн байцаалтыг нь шалган
бүртгэж 8.45-12.15, 13.45-17.15 цагийн хооронд нэвтрүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд
хүлээн авч уулзах албан тушаалтны хүсэлтээр албан хэргээр яваа иргэн, албан хаагч,
хуулийн этгээдийг дээрх цагуудаас өөр цагт нэвтрүүлж болно. Энэ тохиолдолд гэрээт
хамгаалалтын албаны ажилтан тэмдэглэл хөтөлнө.
6.10.3. Гаалийн байгууллагад зохиогдох хурал, семинар, зөвлөгөөн болон бусад
албаны арга хэмжээнд оролцогчдын нэрсийг уг арга хэмжээг зохион байгуулж буй албан
тушаалтан гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтанд урьдчилан гарган өгч байна.
6.10.4. Гаалийн ерөнхий газрын дарга гаалийн ажилтныг хүлээн авч уулзах
ажлыг төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж сард 2-оос доошгүй удаа зохион
байгуулна.
6.11. Ажлын байранд дараах зүйлийг хориглоно:
6.11.1. эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр ажлын байрнаас
байгууллагын эд хогшил, техник хэрэгсэл гадагш гаргах;
6.11.2. буу зэвсэг, хутга мэс, тэсэрч дэлбэрэх, шатамхай материал оруулах;
6.11.3. зөвшөөрөлгүйгээр том хэмжээний хайрцаг, цүнх, чемодан, бусад бараа,
материал оруулах, гаргах;
6.11.4. согтууруулах ундаа хэрэглэсэн хүнийг нэвтрүүлэх;
6.11.5. ажлын байранд чанга ярих, дуу чимээ гаргах, танхайрах, согтууруулах
ундаа хэрэглэх, ажлын өрөө тасалгаанд тамхи татах;
6.11.6. албан хаагчид ажлын байранд төрийн албаны интернэт сүлжээгээр
олон нийтийн сүжээ, онлайн тоглоомын болон видео сан бүхий сайтууд /Facebook, Twitter,
Youtube, Instgram, Steam гэх мэт/-ыг ашиглах.

/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар нэмсэн/

Долоо. Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх
7.1. Гаалийн ерөнхий газар тамга болон тэмдэг, гаалийн газар, хороо тэмдэг, хэрэглэнэ.
Гаалийн байгууллага тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэхдээ Засгийн газрын
2001 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл
хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”-ыг мөрдөж ажиллана.
7.2. Гаалийн ерөнхий газрын тамга, тэмдгийг төрийн захиргааны асуудал хариуцсан
газрын дарга түшнэ. Газрын даргын түр эзгүйд гаалийн улсын ахлах байцаагч тамга,
тэмдгийг түшнэ.
7.3. Гаалийн байгууллагын хэвлэмэл хуудсыг бичиг хэргийн ажилтан хариуцан
зарцуулалтад бүртгэлээр хяналт тавин тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргана.
7.4. Албаны бичиг баримт боловсруулах, баталгаажуулах үйл ажиллагаа нь Засгийн
газраас баталсан Албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас
баталсан баримт бичгийн стандарт /MNS 5140-1:2011, MNS 5140-2:2011, MNS 5140-3:2011
/-ын дагуу явагдана.
7.5. Гаалийн байгууллагын бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөн явуулах үйл ажиллагааг
Гаалийн ерөнхий газрын даргын баталсан “Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн заавар”ын дагуу зохион байгуулж, мөрдөж ажиллана.
7.6. Шийдвэр гаргах, хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, албан бичгийн төслийн
эрх зүйн үндэслэлийг хуулийн асуудал хариуцсан нэгжээр хянуулж санал, дүгнэлт авсан
байна.
7.7. Гаалийн ерөнхий газрын даргын шийдвэрийн төслийг тухайн асуудлыг
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боловсруулсан болон асуудалтай шууд хамаарал бүхий зохион байгуулалтын бүтцийн
нэгжийн дарга танилцсаны дараа хуулийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн
нэгж хянана.
7.8. Бичиг баримтын төслийг боловсруулсан, танилцсан, хянасан ажлын хариуцлагын
баталгаа болгож эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурна.
7.9. Дээд байгууллагын тогтоол шийдвэр болон Гаалийн ерөнхий газрын даргын
тушаалаар баталсан эрх зүйн акт, тушаалын хэрэгжилтэд тухайн асуудлыг хариуцсан
зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, албан тушаалтан бүртгэлээр хяналт тавьж, биелэлтийг
тогтоосон хугацаанд гаргаж тайлагнана.
Найм. Ажил, амралтын цагийн горим
8.1. Ажилтны ажил, амралтын цаг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 70, 77 дугаар зүйлд
заасантай нийцсэн байна.
8.2. Улаанбаатар хотод ажиллаж буй гаалийн байгууллагын ажлын цагийг тухайн
үеийн Засаг захиргааны хууль эрх зүйн актаар шийдвэрлэнэ.
8.3. Хилийн болон гүний гаалийн байгууллагын ажиллах цагийн хуваарийг Гаалийн
тухай хуулийн 286.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Гаалийн ерөнхий газрын дарга тогтооно.
8.4. Гаалийн ерөнхий газрын даргын тогтоосон цагийн хуваарьт нийцүүлэн ажилтны
ажил эхлэх, завсарлах, дуусах цагийг зорчигч, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, улсын
хилийн нээлттэй байх хугацааг харгалзан гаалийн газар, хорооны дарга зохицуулалт хийж
болно.
8.5. Ажилтан ажилдаа ирэх, ажлаас тарахдаа цагаа бүртгүүлнэ. /цахим бүртгэлийн
системтэй бол ажлын үнэмлэх буюу хурууны хээг уншуулна/
8.6. Ажилтны ажлын цаг ашиглалтад зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн
дарга, төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж/ дотоод асуудал хариуцсан ажилтан /
бүртгэлээр хяналт тавина. Цагийн бүртгэлийг үндэслэн ажиллагсдын ажилласан цагийн
тооцоог санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгж сард 2 удаа гаргах бөгөөд байгууллага, зохион
байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга хянаж баталгаажуулсан нь цалин хөлс бодох үндэслэл
болно.
8.7. Ажилтан нэг өдрөөс дээш хугацаагаар гадуур ажиллах, албан томилолтоор
ажиллах, ээлжийн амралтаа эдлэх бол энэ тухай харьяалах зохион байгуулалтын бүтцийн
нэгжийн дарга, гаалийн улсын ахлах байцаагч болон төрийн захиргааны асуудал хариуцсан
нэгжийн ажилтан /дотоод ажил хариуцсан/-д мэдэгдэж бүртгүүлнэ.
8.8. Ажлын цагийн дундуур гадуур ажиллах бол харьяалах удирдах албан тушаалтанд
мэдэгдэж зөвшөөрөл авна.
8.9. Ажлын үнэмлэхийг хаяж үрэгдүүлсэн бол ажлын 3 өдрийн дотор төрийн захиргааны
асуудал хариуцсан нэгжид мэдэгдэж, шаардлагатай материалыг бүрдүүлж, үнэмлэхний үнийг
төлж дахин авна.
8.10. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр цахим системд 3 өдрөөс дээш хугацаагаар
бүртгүүлээгүй бол ажил тасалсанд тооцно.
8.11. Ажилтны хүсэлт, хүндэтгэн үзэх шалтгаан, нотлох баримтыг үндэслэн цалинтай
буюу цалингүй чөлөө олгож болно.
8.12. Гаалийн ерөнхий газрын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харьяа
гаалийн газар, хорооны ажилтан, албан хаагчдад ажлын 1-5 хүртэл хоногийн чөлөөг тухайн
нэгжийн дарга чөлөөний хуудсаар олгоно. Ажилтан чөлөөний хуудсыг төрийн захиргааны
асуудал хариуцсан нэгжийн ажилтанд чөлөө олгосон өдөр хүргүүлж бүртгүүлнэ.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны

өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

8.13. Гаалийн ерөнхий газрын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харьяа
гаалийн газар, хорооны ажилтан, албан хаагчид ажлын 6-22 хүртэлх хоногийн чөлөөг
Гаалийн ерөнхий газрын дарга, харьяа гаалийн газар, хорооны дарга тушаал гаргаж олгоно.
Ажлын 22 өдрөөс дээш хоногийн хугацаагаар чөлөө хүссэн тохиолдолд тухайн ажилтан,
албан хаагчид Гаалийн ерөнхий газрын Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид
өргөдөл гаргаж шийдвэрлүүлнэ.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

516

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

8.14. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргад 1-5
хүртэлх өдрийн чөлөөг Гаалийн ерөнхий газрын дарга, харьяалах дэд дарга олгох бөгөөд
Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид заавал мэдэгдсэн байна.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/250
дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

8.15. Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх байгууллага болон харьяа гаалийн газар,
хороодын даргад 1-5 хүртэлх өдрийн чөлөөг Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга
шийдвэрлэнэ.
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

8.16. Энэ журмын 8.13 дахь хэсэгт заасан хугацаагаар чөлөө олгох асуудлыг
шийдвэрлэхдээ тухайн ажилтныг шууд харьяалан удирдах албан тушаалтны саналыг авсан
байна. Чөлөө олгох тухай тушаал, чөлөөний хуудас, холбогдох материалыг цагийн бүртгэл,
санхүүгийн баримтад хавсаргана.

/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

8.17. Дор дурдсан тохиолдолд ажилтны хүсэлт, холбогдох нотлох баримтыг үндэслэн
цалинтай чөлөө олгож болно:
8.17.1. Ажилтны гэр бүл /эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү,
хадам эцэг, эх/-ийн хүн нас барсан бол ажлын 10 хоног хүртэл;
8.17.2. Гаалийн байгууллагын албан хаагч өөрөө эсхүл гэр бүлийн гишүүн
нь өвчтэй буюу түүнийгээ эмчлүүлэхээр гадаад улсын эмнэлэгт эмчлүүлэх шаардлагатай
талаарх өвчний онош, эмчийн магадалгаа зэрэг бусад баримтыг үндэслэн ажлын 22 хүртэл
хоног;
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

8.17.3. Ажилтан, эсхүл үр хүүхэд нь хурим хийх, гэрлэх, хүүхэд үрчлэн авах үед
хүсвэл ажлын 3 хүртэл хоног;
8.17.4. Шинээр хүүхэдтэй болсон эцэгт хүсвэл ажлын 10 хоногийн;
8.17.5. Ажилтны гэр бүл, гэр, орон сууц нь гэнэтийн аюулд нэрвэгдэхэд ажлын
10 хүртэл хоног;
8.17.6. Төрийн болон өөрийн зардлаар их, дээд сургууль, коллежид эчнээ,
оройгоор суралцаж буй ажилтанд улирлын болон төгсөлтийн шалгалт өгөх, дипломын ажил
бичиж хамгаалахад ажлын 10 хүртэл хоног;
8.18. Гаалийн ажилтан хувийн зардлаараа их, дээд сургууль, коллежид орой, эчнээ
хэлбэрээр элсэн суралцах / бакалавр, магистр, докторын сургалтад / болон төгсөх үед 2 сар
хүртэлх хугацаагаар цалингүй чөлөөг Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар олгоно.
8.19. Энэ журмын 8 дугаар зүйлийн 8.16, 8.18 дахь заалтын хэрэгжилтэд Гаалийн
ерөнхий газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж хяналт тавина.
8.20. Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж /дотоод ажил хариуцсан ажилтан/
ажилтнуудын ээлжийн амралтын хуваарийг холбогдох нэгжээс ирүүлсэн саналыг үндэслэн
гаргаж, жил бүрийн 1 дүгээр сарын 25-ны дотор гаалийн байгууллагын даргаар батлуулна.
Ажилтанд ээлжийн амралтын мэдэгдэх хуудас олгохдоо тухайн ажилтны шууд харьяалах
нэгжийн даргын саналыг харгалзана.
8.21.Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга
нарын ээлжийн амралтыг Гаалийн ерөнхий газрын дарга, дэргэдэх байгууллага, харьяа
гаалийн газар, хороодын дарга нарын ээлжийн амралтыг Гаалийн ерөнхий газрын Төрийн
захиргааны асуудал хариуцсан нэгжийн дарга олгоно.
8.22.Ээлжийн амралтын хоорондох хугацаа 6 сараас доошгүй байна. Гаалийн
байгууллагад шинээр орсон ажилтан 11 сар ажилласны дараа ээлжийн амралт эдэлнэ.
Харин өөр төрийн албанаас шилжин ажиллаж байгаа тохиолдолд хамаарахгүй. Ажилтан
жилд ажлын 22 өдрөөс дээш чөлөөтэй байсан бол уг хугацааг дээрх 6 сарын хугацаанд
оруулж тооцохгүй. Харин 3 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар өвчтэй байсан ажилтанд уг
хугацааг дээрх 6 сарын хугацаанд оруулж тооцно.

/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

8.23. Батлагдсан хуваарь, харьяалах зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга /
гаалийн улсын ахлах байцаагч/-ын саналыг үндэслэн төрийн захиргааны асуудал хариуцсан
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нэгж /дотоод асуудал хариуцсан ажилтан / ажилтны ээлжийн амралтын мэдэгдэх хуудсанд
бичилт хийх бөгөөд байгууллагын дарга, төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжийн
дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Байгууллагын санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгж
ээлжийн амралт олгох мэдэгдлийн дагуу ажилтанд ээлжийн амралтын олговрыг олгоно.
8.24. Ажилтанд жил бүрийн ээлжийн амралтыг биеэр эдлүүлнэ. Захиргааны шийдвэр,
ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдлээгүй төрийн тусгай, төрийн
үйлчилгээний албан хаагчид тухайн ажилтан зөвшөөрсөн тохиолдолд Төрийн албаны тухай
хуулийн 31.4, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79.1-д заасны дагуу үндсэн цалингийн 1.5 хувьтай
тэнцэх мөнгөн урамшуулал олгоно.
8.25. Ажилтныг ажлын зайлшгүй шаардлага болон тухайн ажилтны чиг үүргийн
хэрэгжилтийн байдлыг харгалзан захиргааны санаачилгаар илүү цагаар ажиллуулж
болно. Ажилтныг ажлын шаардлагаар илүү цагаар ажиллуулсан тохиолдолд илүү цагаар
ажиллуулсан цагийн амралтыг биеэр эдлүүлэх эсвэл илүү цагийн хөлсийг олгоно.
Ес. Цалин хөлс, шагнал урамшуулал
9.1. Ажилтны цалин хөлс, бусад нэмэгдэл, урамшуулал, тэтгэмж, тусламжийг хууль
тогтоомжид заасан журмын дагуу олгоно.
9.2. Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнгийн шагналыг улирал бүр, төрийн
үйлчилгээний ажилтнуудын ур чадварын нэмэгдлийг сар бүр хууль, тогтоомжийн дагуу
олгоно.
9.3. Ажилтны цалингийн шатлал, зэрэг дэв, төрийн алба хаасан хугацааны болон
бусад нэмэгдлийг хууль тогтоомжид заасан хувь, хэмжээнд нийцүүлж олгоно. Гаалийн
ерөнхий газрын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж /ажилтан/ нь ажилтнуудын цалингийн
шатлал, зэрэг дэв, төрийн алба хаасан хугацааны жагсаалтыг хагас, бүтэн жилээр гаргаж,
Гаалийн ерөнхий газрын даргаар батлуулна.
9.4. Албан ажилдаа онцгой идэвх санаачилга гаргаж, үр бүтээлтэй ажилласан,
гаалийн байгууллагын дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан
гавьяа зүтгэлийг нь үнэлж ажилтныг дараах хэлбэрээр шагнаж урамшуулна:
9.4.1. төрийн дээд одон, медаль, салбарын тэргүүний ажилтан болон бусад
шагналаар шагнуулахаар эрх бүхий байгууллагад тодорхойлох;
9.4.2. “Хүндэт гаальчин” тэмдэг олгох;
9.4.21. “Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагнал” олгох;
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/250
дугаар тушаалаар нэмсэн/

тодруулах;

9.4.3. гаалийн байгууллагын хэмжээнд “Оны шилдэг ажилтан”-ыг жилд нэг удаа

9.4.4. гаалийн ерөнхий газрын даргын хүндэт өргөмжлөл, мөнгөн шагнал;
9.4.5. зэрэг дэвийг хугацаанаас нь өмнө олгох, ахиулах
9.4.6. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага, харьяа гаалийн газар, хороод тухайн жилийн байгууллагын хөдөлмөрийн
аварга “Гаалийн улсын байцаагч”, “Төрийн үйлчилгээний ажилтан”-г тодруулах;
9.4.7. ажилтны ажлын амжилт, байгуулсан гавьяа зүтгэлийг олон нийтэд
мэдээлж алдаршуулах;
9.5. Ажилтныг шагнаж урамшуулахдаа шууд харьяалах зохион байгуулалтын бүтцийн
нэгж, дэргэдэх байгууллага, гаалийн газар, хорооны саналыг харгалзах бөгөөд хамт олонд
тухай бүр мэдээлж байна.
9.6.Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага,
гаалийн газар, хороодоос ажилтныг шагнаж урамшуулахдаа материалыг төрийн захиргааны
асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ. Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж холбогдох
журамд нийцүүлэн судалж, асуудлыг Захиргааны зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж
шийдвэрлүүлнэ.
9.7. Энэ журмын 9.4.1-д заасан шагналд тодорхойлж өргөн мэдүүлэхдээ “Монгол
Улсын цол хүртээх, одон медалиар шагнах журам” болон холбогдох журамд заасны дагуу
бичиг баримтыг бүрдүүлж эрх бүхий төр, захиргааны байгууллагад уламжилна .
		
9.8. Мэргэшлийн нарийн ур чадвар гарган томоохон зөрчил илрүүлсэн ажилтанд
мөнгөн шагнал олгож болно. Мөнгөн шагналын хэмжээг Захиргааны зөвлөлийн хуралдааны
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шийдвэрийг харгалзан Гаалийн ерөнхий газрын дарга тогтооно.
9.9.Ажилтны сахилгын шийтгэлгүйд тооцох хугацаа болоогүй нь шагнал, урамшуулалд
тодорхойлох, олгохоос татгалзах үндэслэл болно.
Арав. Тэтгэмж, тусламж, бусад үйл ажиллагаа
10.1. Ажилтны хүсэлт, холбогдох материалыг үндэслэн дараах тусламж, тэтгэмжийг
гаалийн байгууллагаас олгож болно. Үүнд:
10.1.1. төрийн албаны тухай хуулийн 27.1.8 дахь хэсэгт заасан тусламжийг
санхүүжилтийн эх үүсвэр төсөвт тусгагдсан тохиолдолд;
10.1.2. ажилтны өрхийн орлого буурч, өрхийн нэг гишүүнд ногдох хэмжээ нь
амьжиргааны баталгаажих доод түвшинд хүрэхгүй тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хүртэл мөнгөн тусламжийг жилд 1 удаа;
10.1.3. албан хаагчийн гэр бүлийн гишүүн, төрөл садан /эцэг, эх, эхнэр, нөхөр
төрсөн ах, эгч, дүү төрсөн болон үрчилж авсан хүүхэд, хадам, эцэг, эх/-гийн нас нөгчсөн
тохиолдолд нотлох баримтыг үндэслэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр буцалтгүй
тусламжийг нэг удаа;
10.1.4. ажилтан, албан хаагч ажлын байранд болон албан үүргээ гүйцэтгэж
байгаад Гаалийн тухай хуулийн 282.6.6 дахь хэсэгт болон дээрх зааснаас бусад байдлаар
нас нөгчсөн бол ар гэрт нь 3 жил буюу 36 сарын албан тушаалын цалинтай тэнцэх хэмжээний
тэтгэмжийг 1 удаа;
/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/250
дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

10.1.5. төрийн үйлчилгээний албан хаагч нас нөгчсөн бол ар гэрт нь 6 сарын
дундаж цалинтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг 1 удаа;

/Энэ заалтыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны
өдрийн А/250 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосонд тооцсон/

10.1.6. ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэж байх хугацаандаа хөдөлмөрийн
чадвараа 6 сараас дээш хугацаагаар эсвэл бүрэн алдсан тохиолдолд гэр бүлийн гишүүдээ
тэтгэхэд нь зориулж түүний 1 жилийн цалинтай тэнцэх хэмжээний тусламжийг нэг удаа;
10.1.7. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.3 дахь заалт заасан
үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн төрийн үйлчилгээний албан хаагчид төрийн
албанд ажилласан хугацааг харгалзан дараах нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг 1 удаа
олгоно:
10.1.7.1. 3 жил хүртэл тасралтгүй ажилласан бол 2 сарын;
10.1.7.2. 4-10 жил тасралтгүй ажилласан бол 4 сарын;
10.1.7.3. 11-ээс дээш жил тасралтгүй ажилласан бол 6 сарын албан
тушаалын цалинтай тэнцэх хэмжээгээр тус тус;
10.2. Энгийн галлагаатай гэр, байшинд амьдардаг ажилтан, албан хаагчид түлээ
нүүрсний үнийн хөнгөлөлтийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тооцож жилд нэг удаа;
10.3. Энэ журмын 10.1-д заасан тусламж, тэтгэмжийг олгохдоо тухайн жилийн төсвийн
хөрөнгийн эх үүсвэрийн боломжийг харгалзан Гаалийн ерөнхий газрын дарга шийдвэрлэнэ.
10.4. “Гаалийн байгууллагын ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах
үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг баталж, түүнд заасан арга хэмжээг байгууллагын үйл
ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө болон жил бүрийн төсөвт тусган хэрэгжүүлнэ.
10.5. “Олон улсын гаальчдын өдөр” болон Засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар
тогтоолын дагуу “Гаалийн ажилтны өдөр”-ийг жил бүр тэмдэглэнэ. Эдгээр түүхт өдрийг
тэмдэглэх үеэр тэргүүний хүмүүсийн хөдөлмөрийн алдрыг тэмдэглэх, туршлага солилцох,
онол-практикийн бага хурал, өдөрлөг уулзалт, урлаг, спортын уралдаан, тэмцээн зохион
байгуулах, гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах
зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулж болно.
10.6. “Эх үрсийн баярын өдөр”-өөр ажилтнуудын 16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд
баярын мэндчилгээ хүргэж бэлэг, дурсгалын зүйл гардуулах арга хэмжээг төрийн захиргааны
асуудал хариуцсан нэгжээс зохион байгуулж болно.
10.7. Цагаан сар, ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан гаалийн байгууллагаас
тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэн бэлэг дурсгалын зүйл гардуулна.
Байгууллагын ахмадын хороотой хамтарч ахмад настнуудад зохих дэмжлэг туслалцаа
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үзүүлнэ.
10.8. Энэ журмын 10.1-10.7 дахь зүйлд заасан арга хэмжээний санхүүжилтийг жил
бүрийн төсөвт тусгана.
			
Арван нэг. Сахилга, хариуцлага
11.1. Холбогдох хууль тогтоомж, Гаалийн улсын байцаагчийн сахилгын дүрэм, Ёс зүйн
дүрэм, Гаалийн улсын байцаагчийн үйлчилгээний стандарт, Хөдөлмөрийн дотоод журам /
хөдөлмөрийн гэрээ/ зөрчсөн, албан үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл удаа дараа хангалтгүй
биелүүлсэн, албан тушаалын бүрэн эрхээ хэтрүүлсэн ажилтанд хариуцлага хүлээлгэнэ.
11.2. Хууль тогтоомжид зааснаас гадна дор дурдсан тохиолдолд ажилтанд эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэрээр сахилгын хариуцлага хүлээлгэнэ:
11.2.1.ажлын байранд болон албан үүргээ гүйцэтгэж яваа, түүнчлэн дүрэмт
хувцастай үедээ согтууруулах ундаа хэрэглэсэн;
11.2.2.хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 3, түүнээс дээш хоног ажил тасалсан;
11.2.3.тооцоот хуудас засварласан, үрэгдүүлсэн, бусдад дамжуулсан, тогтоосон
хугацаанд тушаагаагүй бол;
11.3 Дараах зөрчлийг гаргасан ажилтныг эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр
Гаалийн ерөнхий газрын Сахилгын хороонд хүргүүлнэ:
11.3.1.энэ журмын 11.2-т заасан зөрчлийг 2 буюу түүнээс дээш удаа давтан
үйлдсэн;
11.3.2.гаалийн улсын байцаагчийн хувийн тэмдгийг гээгдүүлсэн, бусдад
дамжуулсан;
11.3.3.сахилгын зөрчилтэйд тооцох хугацаанд дахин зөрчил гаргасан;
11.3.4.“Сахилгын зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”-д заасан тохиолдолд;
11.4 Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл удаа дараа
хангалтгүй биелүүлсэн төрийн үйлчилгээний ажилтанд Хөдөлмөрийн тухай хууль болон энэ
журам, бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
11.5 Ажлын цагийн дундуур удирдах албан тушаалтны зөвшөөрөлгүй дур мэдэн
явсан хугацааг ажил тасалсанд тооцно.
11.6 Ажилтанд Гаалийн тухай хуулийн 284 дүгээр зүйлийн 284.1.4 дэх хэсэгт заасан
сахилгын шийтгэл ногдуулсан, эсхүл эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийн
дагуу тодорхой ажил, албан тушаал эрхлэхийг түдгэлзүүлсэн бол цалин, хөлс олгохыг
зогсоож, хувийн болон энгэрийн тэмдгийг хураан авч, ажлын 3 хоногт багтаан дүрэмт хувцас,
техник хэрэгсэл, бичиг баримтын тооцоог хийнэ.
11.7 Гаалийн улсын байцаагчийн сахилгын зөрчлийг “Гаалийн улсын байцаагчийн
сахилгын тусгай дүрэм”, “Сахилгын зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”-ын дагуу хянан
шийдвэрлэнэ.
11.8 Иргэний хууль болон Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль
тогтоомжид нийцүүлэн ажилтанд эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.
Арван хоёр. Байгууллагын эд хөрөнгийг ашиглах
12.1 Ажилтан байгууллагын эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглахдаа дараах үүрэг хүлээнэ:
12.1.1. эд хөрөнгө, техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, материалыг
хэмнэлттэй зарцуулах;
12.1.2. зориулалтын дагуу ашиглах;
12.1.3. эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, программ хангамж, гарын авлага, мэдээлэл,
судалгааны материал зэргийг ажлын байрнаас гадагш авч явах шаардлагатай тохиолдолд
төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжийн удирдлагын зөвшөөрлийг авсан байх.
12.2. Байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгслийг өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас
болж эвдсэн, гэмтээсэн бол ажилтан өөрийн зардлаар засуулна. Засагдах боломжгүй буюу
хаяж, үрэгдүүлсэн бол Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 9.4-т зааснаар үнэлж төлнө.
12.3. Гаалийн ерөнхий газар, дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар, хороонд
ашиглагдаж байгаа албан ажлын автомашиныг ажлын зориулалтаар ашигласан тухай бүр
тооцооны дагалдах хуудас хөтөлж, тухайн албан тушаалтан гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
Дуудлагын автомашиныг хувийн хэрэгцээнд болон ажлын бус цагаар ашиглахыг хориглоно.
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12.4. Албан ажилд хэрэглэх автомашины захиалгыг 1 хоногийн өмнө үйлчилгээ
хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжид мэдэгдэх бөгөөд яаралтай ажлын
шаардлагаар ажиллах автомашины захиалгыг тухай бүрт нь үйлчилгээ хариуцсан бүтцийн
нэгжийн гаалийн улсын ахлах байцаагч /гаалийн улсын байцаагч/ зохицуулах үүрэг хүлээнэ.
12.5. Орон нутагт томилолтоор ажиллах болон зочид, төлөөлөгчдөд үйлчлэх
автомашиныг Гаалийн ерөнхий газрын даргын баталсан төсөв, удирдамжид заасан
маршрутын дагуу хэрэглэнэ. Гаалийн газар, хороо болон хилийн боомтуудад томилолтоор
ажиллах гаалийн ажилтныг хөдөө ажлын туулах чадвар сайтай автомашинаар хангана.
12.6. Автомашиныг ажил, үйлчилгээнд гаргахыг үйлчилгээ хариуцсан нэгж зохион
байгуулна.
12.7. Албан ажлын автомашиныг эрх бүхий албан тушаалтан зөвшөөрснөөс бусад
тохиолдолд ажлын бус цагт байгууллагын гаражаас өөр газар тавихыг хориглоно.
Арван гурав. Бусад байгууллагатай харилцах
13.1. Гаалийн ерөнхий газрын дарга гаалийн байгууллагыг дотоод, гадаадад төлөөлөх
бөгөөд эрхэлсэн асуудлаараа төрийн бусад байгууллагатай харилцахдаа Засгийн газрын
агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан журмыг баримтална.
13.2. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага, гаалийн газар, хороо нь байгууллагын дүрэм, ажлын байрны тодорхойлолтод
заасан чиг үүрэг, эрх хэмжээний хүрээнд бусад байгууллага, иргэдтэй харилцана.
13.3. Гаалийн байгууллага нь хууль тогтоомжийн дагуу чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад
нийгэмд үндэслэлгүй сөрөг мэдээ бий болох, худал цуу яриа гарсан тохиолдолд түүнийг
хууль зүйн үүднээс залруулах зорилгоор нийгэм болон гаалийн харилцаанд оролцогчдод
үнэн зөв мэдээлэл өгөх зорилгоор Гаалийн ерөнхий газрын дарга эсхүл түүний эрх олгосон
этгээд гаалийн байгууллагын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэн мэдэгдэл гаргах болон
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл хийж болно.
13.4. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа мэдээллийг хэвлэл
мэдээллийн байгууллагад өгөх, нийтэд хүргэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих
үүргийг Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан нэгж хэрэгжүүлнэ.
13.5. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа мэдэгдлийг Гаалийн
ерөнхий газрын даргын зөвшөөрөлтэйгөөр хийх бөгөөд аливаа нөлөөлөлд автахгүй байж,
төвийг сахисан, зөвхөн албан ёсны байр суурь илэрхийлэх зарчмыг удирдлага болгоно
13.6. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга болон
эрх бүхий албан тушаалтан нь хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд гаалийн үйл ажиллагаатай
холбоотой асуудлаар мэдээлэл өгч болно. Энэхүү мэдээллийг ажлын 2 хоногт багтаан
хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ.
13.7. Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан нэгж нь энэхүү
журмын 13.6-д заасан эрх бүхий албан тушаалтанд нэгээс доошгүй хоногийн дотор мэдэгдэх
ба холбогдох газар, хэлтсүүдэд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
13.8. “Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах төв -1111”, “Гаалийн лавлах-1281”
утас, http://customs.gov.mn веб сайтад иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн гомдол, саналыг
нэгтгэх, харьяалах зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжид танилцуулах ажлыг хэвлэл,
мэдээллийн асуудал хариуцсан нэгж зохион байгуулж, төрийн захиргааны асуудал хариуцсан
нэгж хяналт тавьж ажиллана.
13.9. Гаалийн ерөнхий газрын http://customs.gov.mn веб сайтад гаалийн газар,
хэлтсүүд мэдээлэл оруулахдаа хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ.
Хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан нэгж нь Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан
нэгжтэй хамтран сайтад байршуулна.
13.10. Ажилтан гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар нийтлэл бичих
буюу хэвлэл мэдээллийн байгууллагад судалгаа, бичмэл, мэдээ, мэдээлэл өгөхдөө Төрийн
албаны тухай хууль, энэ журмын 13.3-т заасан зарчмыг удирдлага болгох бөгөөд төрийн
захиргааны асуудал хариуцсан нэгжийн даргад урьдчилан танилцуулна.
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар
сарын 22-ны өдөр

Дугаар А/97

Улаанбаатар хот

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ
ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 271 1 дүгээр зүйлийн 2711.1.1, 268 1 дугаар зүйлийн 2681.1.5
дахь заалтыг заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг
шинэчлэн батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 4
дүгээр тогтоолын 3 дахь заалтаар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Гааль, татварын
ерөнхий газар татан буугдаж Гаалийн ерөнхий газар болсонтой холбогдуулан Мэргэжлийн
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсугай.
Гишүүд: 				-Дэд дарга нар
						-Төрийн захиргааны удирдлагын
газрын дарга
						-Гаалийн хяналт, шалгалтын газрын дарга
						-Гаалийн бүрдүүлэлтийн газрын дарга
						-Татварын орлогын газрын дарга
						-Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх газрын дарга
						-Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга
						-Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын
						 хэлтсийн дарга
						-Хуулийн хэлтсийн дарга
						-Хүний нөөцийн хэлтсийн дарга
						-Гаалийн эрсдэлийн удирдлагын
						 хэлтсийн дарга
		
Нарийн бичгийн дарга:		
-Төрийн захиргааны удирдлагын газрын
					 гаалийн улсын байцаагч
2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын 2016
оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/31 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2016 оны 12 дугаар
сарын 22-ны өдөр

Дугаар А/98

Улаанбаатар хот

САХИЛГЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 271 1 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1.“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг
шинэчлэн батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 4 дүгээр
тогтоолын 3 дахь заалтаар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Гааль, татварын ерөнхий
газар татан буугдаж Гаалийн ерөнхий газар болсонтой холбогдуулан Сахилгын хорооны
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсугай.
Хорооны дарга:			
Гишүүд:				
газрын дарга
						
						

-Дэд дарга
-Төрийн захиргааны удирдлагын
-Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх газрын дарга
-Хуулийн хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга:		
-Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх газрын
					
гаалийн улсын байцаагч
2.Сахилгын хорооны үйл ажиллагааг удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Дэд
дарга /Ё.Бат-Эрдэнэ/-д даалгасугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын 2016
оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2017 оны 07 дугаар
сарын 04-ний өдөр

А/164

Улаанбаатар хот

ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6, Гаалийн тухай хуулийн 2711
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дүгээр зүйлийн 2711.1.1, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/66 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Гаалийн байгууллагын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө”ний 4.2.1, 2016 оны А/93 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн
дотоод журам”-ын 4, 10.4, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2017 оны 06
дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг 1
дүгээр хавсралтаар, “Гаалийн байгууллагын ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах үйл ажиллагааны дэд хөтөлбөр”-ийг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.
2.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүний нөөцийн хэлтэс
/Я.Баттогтох/-т даалгасугай.
3.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд шаардагдах төсөв, хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт
тусгах ажлыг зохион байгуулахыг Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс /Д.Долгорсүрэн/-т
даалгасугай.
4.Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003
оны 717, 2007 оны 398, 2014 оны А/144 дүгээр тушаалуудыг тус тус хүчингүй болсонд
тооцсугай.
5.Энэхүү тушаалыг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны
07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/164 дүгээр
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ
НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ДУНД
ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨР
(2017-2020 он)
АГУУЛГА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн зорилго ......................................
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн эрх зүйн орчин ..........................
Хөтөлбөрийн зарчим, хэрэгцээ шаардлага ...............................................
Хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх хугацаа ............................................................
Хөтөлбөрийн зорилт ...................................................................................
Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа ............................
Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт ...........................................
Хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт .................................................................
Хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ ..............................................
---оОо---
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ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН
ДУНД ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨР (2017-2020 он)
Нэг. Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн зорилго
Гаалийн байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны зорилтыг мэргэжлийн өндөр
түвшинд хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүний нөөцийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах,
бэлэн байгаа хүний нөөцийг үнэлэх, ирээдүйн хэрэгцээг тодорхойлох, түүнд хүрэхэд учирч
болох эрсдэлийг тооцоолох, гүйцэтгэлд суурилсан бүтээлч, чадварлаг, мэргэшсэн, ёс зүйн
төлөвшилтэй, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид сэтгэхүйтэй, үйлчилгээний чанарт анхаарсан
боловсон хүчин бий болгохын тулд төрийн /тусгай/ албаны бодлогод нийцүүлэн хүний
нөөцийн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгоход оршино.
Хоёр. Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн эрх зүйн орчин
Төрийн албан хаагчийн ажиллах эрх зүйн орчинг:
1. Үндсэн хууль
2. Төрийн албаны тухай хууль
3. Хөдөлмөрийн тухай хууль
4. Гаалийн тухай хууль
5. Нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
6. УИХ, Засгийн газрын тогтоол
7. “Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам” зэрэг холбогдох бусад хууль
тогтоомжийн дагуу бүрдүүлнэ.
Монгол Улсад Үндсэн хуулийг удирдлага болгон Төрийн албаны тухай хуулийг анх
1995 онд батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг хуулиар төрийн албаны ангилал, зарчим, төрийн
албан тушаал, түүнд тавигдах шаардлага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, төрийн
алба хаах болзол, журмыг зааж төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл баталгааны талаар
олон асуудлыг зохицуулж өгсөн. Тухайлбал Монгол улсын Үндсэн хуулийн 46 дугаар
зүйлийн 46.3-т “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааг хуулиар тогтооно”,
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.13-т “төрийн байгууллагаас төрийн
албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр болон ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах
хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг арга зүйн удирдлагаар хангах” 1 гэж заасан
байдаг.
Улсын Их Хурлын 2004 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Төрийн
албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратегийн баримт бичиг”-ийн 4.3-т “Байгууллагын
болон хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги”-ийн шинэтгэлийн дунд хугацаанд сонгон
шалгаруулах үйл ажиллагааг ирээдүйд шаардагдах ажилтны орон тоо, ур чадвар, мэдлэг
чадвар ба зардлыг тусгасан байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан
хэрэгжүүлэх болно. Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын бизнесийн стратеги
төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт болон стратегид үндэслэсэн байх болно.
Байгууллагын бүтэц болон хөгжлийн стратеги нь хүний нөөцийн төлөвлөлтийн нэг
хэсэг байх болно. “Хүний нөөцийн удирдлагын загварын хүрээнд яам, агентлагийн хүний
нөөцийн удирдлагын ур чадварыг бэхжүүлэх, төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний
албан тушаалтны үндсэн мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх, албан тушаалд сонгон томилох
үйл явцыг боловсронгуй болгох шаардлагатай”, “Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн
тогтолцоог бүрдүүлэх буюу ашиглах яам, агентлагийн ажилтанд зориулсан тусгай сургалтын
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ” гэж тус тус заасан нь энэхүү хүний нөөцийн бодлогын
хөтөлбөрийг боловсруулах эрх зүйн үндэс болж байна.

1

Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 он
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Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.8, 35.1.12, 35.1.14,
Гаалийн тухай хуулийн 268 дугаар зүйлийн 268.1.4, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай
хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.12-т үндэслэн Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор
баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн
5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.12, 5.1.16, 5.1.17 болон Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/66
дугаар тушаалаар батлагдсан “Монгол Улсын Гаалийн байгууллагын 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө”-ний 4.2 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэхүү
хөтөлбөрийг боловсруулсан болно.
“Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.8”-д төрийн байгууллагын
өөрчлөлт, хөгжлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хүний нөөцийн төлөвлөлтийн арга зүйн
удирдлагаар хангах, төрийн жинхэнэ албаны боловсон хүчний хэрэгцээг төлөвлөх, хангалтыг
зохион байгуулах;
35.1.12-т төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стратеги, хүний нөөцийн бодлогын
хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ (мониторинг), үнэлгээ хийх, түүний үр дүнг
дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж боловсруулах, улсын болон орон нутгийн төсвийн
удирдлагын зардлын төслийг зохиох, хянаж батлахад зохих журмын дагуу санал гаргах;
35.1.14-т төрийн албаны шинэтгэл болон сайн засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлэх, өөрчлөлтийн
менежмент, төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн менежментийн асуудлаар гүйцэтгэх
эрх мэдлийн байгууллага, тэдгээрийн удирдах ажилтныг мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө,
үйлчилгээгээр хангах 2, Гаалийн тухай хуулийн 268 дугаар зүйлийн 268.1.4 дэх заалт гаалийн
байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх3 гэж тус тус заасан.
Гурав. Хөтөлбөрийн зарчим, хэрэгцээ шаардлага
3.1 Хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмыг баримтална:
3.1.1 Засгийн газар, байгууллагын болон салбарын олон улсын байгууллагын
хөгжлийн бодлого, тэргүүлэх чиглэлтэй уялдсан байх
3.1.2 Улс төрөөс хараат бус, шударга, ил тод, хариуцлагатай, ёс зүйтэй,
санаачилгатай, манлайлагч хүний нөөцийн удирдлагыг төлөвшүүлэх
3.1.4 “Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сонирхогч бүх талууд, олон улсын болоод
төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж
хамтран ажиллах”
3.1.5 Эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудлыг
байгууллагын жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусган төсвийн төслийн, олон улсын байгууллага,
хамтран ажилладаг орнуудын /зээл, хандив/ тусламж, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт болон
бусад эх үүсвэрээс бүрдүүлэн хэрэгжүүлэх ба хэрэгжилтэд ажилтнуудынхаа оролцоог бүрэн
хангах, гадаад ба дотоод нөөц бололцоогоо дайчлах
3.1.6 Гаалийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн болон
харьяа гаалийн газар хороодын уялдаа холбоог сайжруулах, хөтөлбөрийн хүрээнд зохион
байгуулсан ажлын сайн туршлагуудыг дотооддоо түгээн дэлгэрүүлэх, алхам тутамдаа
туршлагажиж, бусдыг хөгжүүлж, харилцан суралцан бусдыгаа хошуучлан үр бүтээлтэй
хамрагдах
3.1.7 Хөтөлбөрийн хүрээнд аливаа үйл ажиллагааг гүйцэтгэхдээ төрийн албаны
болон хувь хүний ёс зүйг өндөрт сахих, ажилтны ур чадвараа хөгжүүлэх боломжийг бүх
талаар дэмжих, үр дүнтэй багийн ажиллагаа, хамтын амжилтыг талархан хөгжүүлэх.
3.2 Хөтөлбөр боловсруулах хэрэгцээ шаардлага:
3.2.1 Гаалийн байгууллага нь улсын төсөвт төвлөрүүлэх татвар болон үндэсний
аюулгүй байдлыг хангах онцгой үүрэгтэй. Эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа өнөөгийн нөхцөлд
гаалийн байгууллагын үүрэг хариуцлага урьд өмнөхөөс илүүтэй нэмэгдсэн.

2
3

Төрийн албаны тухай хууль 2002 он
Гаалийн тухай хууль 2008 он
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3.2. 2 Дэлхийн гаалийн байгууллага болон олон улсын гаалийн байгууллагын
хөгжлийн болон хүний нөөцийн бодлогод нийцсэн мэргэшсэн, хариуцлагатай хүний нөөцийг
бүрдүүлэхийг шахаж байна.
3.2.3 Гаалийн улсын байцаагчдын ажлын ачаалал их, хариуцлага болон ажлын
байрны эрсдэл өндөр байдаг. Гэтэл тэдний нийгмийн болоод аюулгүй байдлын баталгааг
хангах, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах
зэрэг олон асуудлууд шийдлээ хүлээсээр байна. Иймээс Монгол улсын төрөөс төрийн
албан хаагчийн нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар
баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр санаачилгатай
ажиллах шаардлага бидний өмнө тулгараад байна.
3.2.4 Сүүлийн жилүүдэд улс төрийн нөлөөллөөс улбаалан гаалийн байгууллагын
хүний нөөцийн удирдлагын салбарт өмнөх жилүүдэд хүрсэн түвшин, ололт амжилтаасаа
ухарсан бодит жишээ баримтууд олон байна. Тухайлбал: Дэлхийн гаалийн байгууллагын
Цахим сургалтын хөтөлбөр нь хүн хүч, санхүүгийн дэмжлэг дутмагаас хүссэн түвшинд
хүрэхгүй, шинэ хичээлийн баяжилт хийгдэхгүй байна.
3.2.5 Түүнчлэн Монгол Улсын эдийн засаг, төсөв хүндрэлтэй байгаагаас үүдэн
төрийн албаны хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхгүй байх, мөн нэмэгдэл болоод шагнал
урамшууллыг танаж байна. Тухайлбал: Гаалийн ерөнхий газрын ажилтнуудын төрөл бүрийн
нэмэгдлийг 67 хувиас хэтрүүлэхгүй байх Сангийн сайдын 2017 оны “Чиглэл хүргүүлэх тухай”
10-2/128 албан тоотын дагуу 595 ажилтны цол болон бусад нэмэгдэл хасагдсан.
3.2.6 Гаалийн байгууллагад ажиллагсдын мэдээллийн сангаас бүрдсэн “Боловсон
хүчний програм”-ын боловсруулалт, баяжилт нь хэрэглээний шаардлага хангахгүй байгаа
тул гаалийн байгууллагын дотоод ажлын програм CERP2-той холбогдсон хүний нөөцийн
нэгдсэн цахим санг өргөтгөн хөгжил, төлөвлөлтийг үр дүнтэй зохион байгуулалттайгаар
хэрэгжүүлэх боломжит шинэчилсэн програмыг боловсруулах шаардлага үүссэн.
3.2.7 Иймд гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн дунд хугацааны
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна.
Дөрөв. Хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх хугацаа:
4.1. Нэгдүгээр үе шат: 2017.06.01 - 2018.12.31 хүртэл
4.2. Хоёрдугаар үе шат: 2019.01.01 - 2020.12.31 хүртэл
Тав. Хөтөлбөрийн зорилт:
5.1. Хөтөлбөрийн зорилго, зарчмын хүрээнд дор дурдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ:
5.1.1 Үзэл бодол, ажлын арга барил, хандлагаа өөрчлөх, ёс зүй, хариуцлагын
тогтолцоог сайжруулах
5.1.2 Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангаж, чин шударгаар ажиллах
эрмэлзлийг дэмжсэн орчин бүрдүүлэх
5.1.3 Гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн карьерын шатлан дэвших тогтолцоо
ба сургалтын менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгох
5.1.4 Гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн нэгдсэн цаасан болон цахим санг
өргөтгөн сайжруулах
Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг судалж, бий болгох
Зургаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа:
6.1. Хөтөлбөрийн “Үзэл бодол, ажлын арга барил, хандлагаа өөрчлөх” зорилтын
хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
6.1.1 Гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлагыг
оновчтой тодорхойлж, хамтран ажилладаг түнш байгууллагын үйл ажиллагаатай нэг
түвшинд хэрэгжүүлэх чадвартай байгууллагын зорилгыг тодорхойлон төлөвшүүлэх,
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6.1.2 Хүний нөөцийн судалгаа, мэдээллийг бодитой бүрэн гаргахаар нэгдсэн
цахим санг өргөтгөн баяжуулах, үүний үр дүнг удирдлагын шийдвэр гаргах хэрэгсэл болгох,
6.1.3 Удирдлагын арга барил, манлайллыг дээшлүүлэх, шинэлэг менежментээр
ажиллах, хүний нөөцийн удирдлагын хэрэгжилтийг сайжруулах,
6.1.4 Албан тушаалтны үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэх, ажилдаа хандах
хандлагыг өөрчлөх, багаар ажиллах ур чадварыг хэвшүүлэх, ёс зүй, харилцааны соёлыг
дээшлүүлэх,
6.1.5 Ажилтнуудад өрхийн төсөв, санхүүгээ зөв удирдах арга барил эзэмшүүлэх
6.2 Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангаж, ажиллах эрмэлзлийг дэмжсэн орчин
бүрдүүлэх:
6.2.1 Төрөөс Гаалийн улсын байцаагч/төрийн тусгай албан хаагч/-ийн нийгмийн
хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлого, хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах
6.2.2 Гаалийн байгууллагын ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх (ХДЖ-ын 10.4)
6.2. 3 Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангаж, ажиллах эрмэлзлийг дэмжсэн
орчин бүрдүүлэх
6.2.4 Гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогоор цалин хөлс, шагнал,
урамшууллын тогтолцоог сайжруулан ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх хөшүүрэг болгох
6.2.4 Ажилтны эрүүл мэнд, нийгмийн байдал, гэр бүлийн тогтвортой байдлын
судалгаанд суурилсан хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх. Ажилтнуудын эрүүл ахуй, ажлын
болон амьдрах байрны стандарт тогтоох, хэрэгжүүлэх.
6.3 Гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн карьер хөгжил ба сургалтын менежментийг/
тогтолцоог боловсронгуй болгох:
6.3.1 Сонгон шалгаруулалт болон ажил сэлгэлтийг субьектив нөлөөлөлгүй болгох
6.3.2. Карьер хөгжлийн төлөвлөлтийн тогтолцоог бий болгох, эрх зүйн орчин
бүрдүүлэх
6.3.3. Шинэ гарч байгаа худалдааны урсгал, технологийн дэвшилтэй мөр зэрэгцэн
алхах мэргэшсэн гаальчин бүрдүүлэх зорилгоор гаалийн байгууллагын хүний нөөцийг
сургалтын менежментийг боловсронгуй болгох, чадавхийг бэхжүүлэх цогц /хөтөлбөр/
төлөвлөгөөг тодорхой хугацаатайгаар төлөвлөх, үр дүнг хэлэлцэж цаашдын үйл ажиллагааг
тодорхойлох
6.3.4. Гаалийн байгууллагын дэргэдэх сургалт, судалгаа хариуцсан нэгжийн
үйл ажиллагааг шинэчлэн зохион байгуулахад ДГБ-ын Бүс нутгийн сургалтын төвүүдтэй
хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх /Япон, БНСУ, БНХАУ-ын ДГБ-ын Бүс нутгийн сургалтын
төвүүд/, Дэлхийн гаалийн байгууллагын “Удирдах ажилтны хөтөлбөр”, “Тэтгэлэгт магистрын
хөтөлбөр”, “Солилцооны хөтөлбөр”, “Удирдлагын манлайлал, хөгжлийн хөтөлбөр”, “ОХУын Гаалийн академид ажилтан сургах” “Цахим сургалтын хөтөлбөр”-ийг судлах, боломжит
хэлбэрээр хамрагдах
6.3.5. Сургалтын менежментийг боловсронгуй болгон гадаад дотоод орчны
хамтын ажиллагааг сайжруулан суралцагч байгууллага болох
6.3.6. Гаалийн байгууллагын “Гаалийн улсын байцаагчийн сэлгэн ажиллах”,
“Гаалийн улсын байцаагчийн үйлчилгээний стандарт”, “Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн
дотоод журам” зэргийг хууль, хөтөлбөрийн хүрээнд шинэчлэн боловсруулах, батлуулж
мөрдүүлэх
6.3.7. Дэлхийн гаалийн байгууллагын олон улсын гаальчдын өдөр болон Монгол
улсын шинэ үеийн гаалийн байгууллага үүссэний ойн баяруудыг бүтээлч, оюунлаг, тангарагаа
батламжилсан тэмдэглэлт өдөр болгох
6.3.8. Гаалийн сургалт, судалгааны нөөц /номын сан, сургагч багш, техник тоног
төхөөрөмж/-ийг бэхжүүлэх. Сургалтын хөтөлбөр, карьер хөгжлийн төлөвлөлтийн бодлогыг
уялдуулан тодорхой болгож баталгаажуулах.
6.4 Ёс зүй, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах:
6.4.1 “Гаалийн улсын байцаагчийн сахилгын тусгай дүрэм”-ийг шинэчлэн
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Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хэлтсээр хянуулан, батлах,
мөрдүүлэх
6.4.2 Ажиллагсдын ёс зүйн харилцааны үнэлэмжийг бий болгож нэвтрүүлэх,
ажлын хариуцлагыг чангатгах замаар ажилд хандах хандлагыг өөрчлөхөд нөлөөлөх арга
хэмжээ боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцдог механизмыг бий болгох
6.4.3 Гаалийн улсын байцаагчийн ашиг сонирхлоос ангид байлгах, урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор бүтээлч ажлыг санаачлах, шударга байдлын үнэлгээг нэмэгдүүлэх
6.4.4 Олон нийтийн хяналт, оролцоог сайжруулах, олон улсын чиг хандлагыг
нэвтрүүлэх
6.4.5 Ёс зүйн стандартыг тодорхой болгох, Арушагийн тунхаглалд суурилсан “Ёс
зүйн дүрэмтэй болох. Ёс зүйн асуудлыг шударга нээлттэй, ил тод шийдвэрлэх тогтолцоог
бүрдүүлэх.
6.5 Гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн нэгдсэн цаасан болон цахим санг өргөтгөн
сайжруулалт хийх:
6.5.1 Гаалийн байгууллагын албан хаагчийн хувийн мэдээллийг холбогдох хууль
тогтоомжийн хүрээнд цаасан болон цахим гэсэн 2 төрлийн мэдээллийн сантай байх ба
цахим санг тусгайлан боловсруулсан програмд байршуулсан байна.
6.5.2 Шинээр ажилд томилогдохоос эхлээд тухайн албан хаагч ажлаас
чөлөөлөгдөх хүртэлх бүх мэдээллийг багтаасан цаасан сан /хувийн хэрэг/-г хөтлөх, товь
ёог үйлдэнэ. Албан хаагчийн уг хувийн хэргийг эрхлэн хөтлөхдөө холбогдох дүрэм, зааврыг
ашиглана.
6.5.3 Цахим сан буюу “хүний нөөцийн мэдээллийн систем” нь хүний нөөцийн
менежмент болон мэдээллийн технологийн нийлбэр дээр ажиллах, мэдээлэл боловсруулах
системийн програмчлалын програм хангамж байна.
6.5.4 Албан хаагчдын мэдээллийг агуулсан цахим мэдээллийн санг веб програм
хангамжийн системийг боловсруулж болох ба харьяа гаалийн газар, хороодын хүний нөөц
хариуцсан ажилтнууд ашиглах боломжоор хангасан байна.
6.5.5 Уг програм нь албан хаагчдын мэдээллийг бүрэн харуулах ба бүрэлдэхүүн,
хөдөлгөөний мэдээллийг боловсруулан нэгтгэж байгууллагын хэмжээнд ашиглан,
ашиглалтын тайланг зохих мэдээллээр ханган ажиллах.
6.5.6 Гаалийн улсын байцаагчдад хүний нөөцийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлж
байгаа арга хэмжээний талаар ил тод мэдээллэх боломжийг үүсгэх, дотоод ажлын програмд
Төрийн албаны зөвлөл, Гаалийн ерөнхий газрын Захиргааны зөвлөл болон Ёс зүйн хорооны
шийдвэрийн хураангуйг тухай бүр байршуулан хүргэж, тэдний үзэл бодол, ажлын арга
барил, хандлагыг өөрчлөх.
6.5.7 Хүний нөөцийн програмын үндсэн хэрэглэгчид нь Хүний нөөцийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн, дээд шатны удирдлагууд байх
6.5.8 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн ажилтнуудынхаа орон тоо, шилжилт
хөдөлгөөний өөрчлөлт хийх, /ажилтан шинээр сонгож авах/, амралт төлөвлөх, хөдөлмөрийн
гэрээ байгуулах зэрэг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэглэх бол дээд шатны удирдлагууд
байгууллагын хүний нөөцийн холбогдолтой бүхий л мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхад
хэрэглэх боломжтойгоор үүсгэх
6.5.9 Удирдах болон дунд шатны удирдлагын нөөц, ажлын байраа өөрчлөх
хүсэлтийн судалгаа, сонгон шалгаруулалтад зориулсан тусгай шалгуур, үзүүлэлт зэрэг нь уг
програмын нэг хэсэг болон бүтээгдэнэ
6.5.10 Тухайн жилийн эцэст ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэдийн материал,
мэдээллийг цахим програмд бүртгэх ба баримтыг тусгайлан гаргаж архивын нэгж болгон
архивт хүлээлгэн өгөх
6.5.11 Хүний нөөцийн сангийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах
6.6 Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг судалж, бий болгох:
6.6.1 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Төрийн бус байгууллага, олон улсын
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх
6.6.2.Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө, зардал
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6.6.3 Олон улсын байгууллага, хамтран ажилладаг орнуудын зээл, хандив
тусламж, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт
6.6.4 Бусад эх үүсвэр.
Долоо. Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт:
7.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаалийн байгууллагуудын хэмжээнд уялдуулан
зохицуулах, хяналт тавих, жил бүр хэрэгжилтийн явцыг гаргаж тайлагнах үүргийг Гаалийн
ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтэс бусад газар хэлтсүүдтэй хамтран хэрэгжүүлнэ.
Найм. Хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт:
8.1 Хүний нөөцийн удирдлага, удирдах албан хаагчийн манлайлах чадвар дээшилж,
ажилтнуудын дунд хамт олонч уур амьсгал, нэгэн зорилго чиглэлд чиглэсэн бүтээлч хандлага
төлөвших ба үзэл бодол, ажлын арга барил өөрчлөгдсөн байна
8.1.1 Албан хаагчийн хуулинд заасан нийгмийн баталгаа нь хангагдана
8.1.2 Гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн карьер, сургалтын менежментийн
тогтолцоо оновчтой болж, ажилдаа хандах хандлага сайжирсан байна.
8.1.3 Хууль сахилтын түвшин нэмэгдсэн байна.
8.1.4 Албан хаагчийн мэдээллийн нэгдсэн цаасан болон цахим сан /бааз/ бүрдэж,
хүний нөөцийн хувиарлалтыг удирдлагын түвшинд ил тод шийдвэрлэдэг болсон байна.
Ес. Хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ:
9.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх ажлыг Гаалийн ерөнхий газрын
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс хариуцан төрийн бус байгууллага болон
бусад сонирхогч талуудын оролцоог ханган хамтран гүйцэтгэнэ.
---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны
07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/ 164 дүгээр
тушаалын 2 дугаар хавсралт

2. ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ,
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭД ХӨТӨЛБӨР
/Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.4 дэх заалт /

Нэг. Хөтөлбөрийн эрх зүйн орчин:
1.1 Эрх зүйн үндэслэл:
Төрийн албаны болоод Гаалийн тухай хууль болон ”Монгол Улсын Засгийн газрын
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 5.1.6, 5.1.12-ийн заалтад нийцүүлэн
боловсруулсан Гаалийн Ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/66 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Монгол Улсын Гаалийн байгууллагын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны стратеги
төлөвлөгөө”-ний 4.2 дугаар заалт, 2016 оны А/93 тоот тушаалаар батлагдсан ”Гаалийн
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10.44-д тусгасан заалтыг хэрэгжүүлэх
4

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/93 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн байгууллагын
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зорилгоор энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулсан болно.
1.2 Хөтөлбөр боловсруулах хэрэгцээ шаардлага:
Гаалийн улсын байцаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөл сайн биш, цалин хөлс нь
улсын дундаж түвшинд, ажиллах аюулгүй орчин нөхцөл хангагдаагүй байдал олон жил
яригдаж байгаа боловч шийдвэрлэгдэхгүй байсаар байна. 2016 оны сүүлээр авсан орон
сууцны хангамжийн судалгааны дүнгээс харахад, Улаанбаатар хотын бүс /Гаалийн улсын
байцаагчдын 60 хувь/-д ажиллаж амьдардаг гаалийн ажилтнуудын 70 орчим хувь нь
зээлийн, түрээсийн болоод эцэг эхийн эзэмшлийн орон сууцанд амьдарч байна.
Хил болон хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдардаг байцаагч нарын 80 хувь нь
байгууллагын эзэмшлийн орон сууцанд амьдардаг боловч нөхцөл нь эрүүл ахуйн шаардлага
хангаагүй эсхүл олон жил засвар үйлчилгээ хийгээгүй ая тухтай амьдрах боломжгүй байдаг
нь тэдний эрүүл мэнд, сэтгэл санаанд сөргөөр нөлөөлдөг. Мөн сүүлийн 3 жилийн байдлаар
авч үзэхэд, буцалтгүй тусламж авсан ажилтны тоо /2016 оныг 2014 онтой харьцуулахад/
гурав дахин буурсан байна.
Дээрх нөхцөл байдлууд нь гаалийн байгууллагын хүний нөөцөд тулгараад буй
хямралыг улам гүнзгийрүүлэх эрсдэл дагуулж байна. Гаалийн байгууллагын ажиллагсдын
цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгох, амьдрах таатай, аюулгүй
орчин бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах чиглэлээр санаачилгатай
ажиллах шаардлага зүй ёсоор урган гарч байгаа тул салбарын ажиллагсдын нийгмийн
асуудалд цогц байдлаар хандаж үе шаттайгаар шийдвэрлэх зорилгоор тусгайлсан хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.
1.3. Хөтөлбөрийн хамрах хүрээ:
Энэ хөтөлбөрт гаалийн байгууллагын бүх шатны удирдлага, байцаагчид, ажилтнууд
хамрагдана.
Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго:
Гаалийн байгууллагын ажиллагчдын нийгмийн баталгааны түвшинг нэмэгдүүлэх,
хөдөлмөрлөх үйл ажиллагааны явцад эрүүл мэнд, амь насыг нь хамгаалах нөхцлийг
бүрдүүлэх, ажиллах таатай, эрүүл орчин нөхцөл бүрдүүлэхэд хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа
чиглэнэ.
Гурав. Хөтөлбөрийн зарчим:
3.1 Монгол улсын төрөөс төрийн албан хаагчийн нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг гаалийн
байгууллагын хүний нөөцийн удирдлагын тэргүүлэх чиглэл, бодлоготой уялдуулах.
3.2 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хангах.
3.3 Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа нь шударга, ил тод, ялгаварлан гадуурхахгүй
хэрэгжих.
3.4 Гаалийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчид мэргэшсэн тогтвортой байхад
чиглэх.
Дөрөв. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд:
4.1 Гаалийн байгууллагын ажиллагчдын цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог
боловсронгуй болгох
4.2 Гаалийн байгууллагын ажиллагчдын орон сууцны хангалтыг нэмэгдүүлэх,

хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10.4. “Гаалийн байгууллагын ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталж, түүнд заасан арга хэмжээг байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн
төлөвлөгөө болон жил бүрийн төсөвт тусган хэрэгжүүлнэ.”
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амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах
4.3 Эрүүл, аюулгүй, таатай ажиллах орчин бүрдүүлэх
4.4 Гаалийн байгууллагын ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан
сэргийлэх
Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа:
Хөтөлбөрийг дараахь үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.
Нэгдүгээр үе шат: 2017.06.05-2018.12.31 хүртэл
Хоёрдугаар үе шат: 2019.01.01-2020.12.31 хүртэл
Зургаа. Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт:
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаалийн байгууллагуудын хэмжээнд уялдуулан
зохицуулах, хяналт тавих, жил бүр хэрэгжилтийн явцыг гаргаж тайлагнах үүргийг Гаалийн
ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтэс бусад газар хэлтсүүдтэй хамтран хэрэгжүүлнэ.
Долоо. Хөтөлбөрийн санхүүжилт:
Хөтөлбөрийн санхүүжилтийг дараах эх үүсвэрээс бүрдүүлнэ.

Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө

Олон улсын байгууллага, хамтран ажилладаг орнуудын хандив, тусламж,
зээл

Тусламж, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт

Бусад эх үүсвэр.
Найм. Хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт:

хувь

•
•
•
•
•
•
•
•

Шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан эрх зүйн баримт бичгийн тоо
Цалингийн өсөлтийн хувь, нэмэгдлийн харьцаа
Урамшууллын төрөл, тоо
Шинээр орон сууцтай болсон төрийн албан хаагчдын тоо, эзлэх хувь
Орон сууцны нөхцлөө сайжруулсан ажилтны тоо, эзлэх хувь
Тохижуулсан цайны газрын тоо
Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орсон ажилтны тоо, эзлэх хувь
Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр рашаан сувилалд сувилуулсан ажилтны тоо, эзлэх

•
•

Амь насны даатгалд хамрагдсан ажилтны тоо, эзлэх хувь
Ажиллагчдын нийгмийн баталгаанд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ
---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2017 оны 07 дугаар
сарын 04-ний өдөр

Дугаар А/175

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4, Гаалийн тухай хуулийн 271 1 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, Архивын тухай хууль,
Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 59 дүгээр тушаалаар
батлагдсан “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”-ыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм”ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллахыг
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга /О.Цэенрэгзэн/-д даалгасугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 12
дугаар сарын 21-ний өдрийн 654 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны
А/175 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БАРИМТ БИЧИГ
НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 Гаалийн ерөнхий газрын Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс /цаашид “ББНШК”
гэх/-ын үндсэн зорилго нь архивын баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, архивын түр
хадгалах, байнга хадгалах, 70 жилийн хугацаатай хадгалах баримтуудын данс, бүртгэлийг
батлах, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах болон архив, албан хэрэг хөтлөлттэй
холбоотой бусад ажлыг зохион байгуулахад оршино.
1.2 ББНШК нь үйл ажиллагаандаа Архивын тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн
гаргасан эрх зүйн актууд болон энэ дүрмийг удирдлага болгоно.
Хоёр. ББНШК-ын ажлын зохион байгуулалт
2.1 Байгууллагын Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг Гаалийн ерөнхий газрын
даргын тушаалаар томилж дүрмийг батална.
2.2 ББНШК төлөвлөгөөний дагуу хуралдана. Комиссын даргаар Төрийн захиргааны
удирдлагын газрын дарга, комиссын нарийн бичгийн даргаар архивын ажилтан, гишүүдэд
газар, хэлтэс, нэгжийн ажилтнуудаас оролцуулан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулна.
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2.3 ББНШК-ын нарийн бичгийн дарга хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
гаргаж, комиссын хуралдаанаар батлуулан, түүний дагуу хурлыг зохион байгуулна. Хурлын
тэмдэглэл хөтөлж, хэлэлцсэн асуудлуудыг тэмдэглэлд хавсарган баримт бичиг бүрдүүлнэ.
2.4 ББНШК нь Төрийн архивын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн
комисс болон Үндэсний төв архиваас гаалийн байгууллагыг хариуцан ажилладаг улсын
байцаагчтай хамтран ажиллаж, байнга арга зүйн зөвлөгөө авч ажиллана.
2.5 ББНШК-ын үйл ажиллагаатай холбогдсон бичиг хэргийн болон бусад зардлыг
газрын төсөвт тусган зориулалтын дагуу зарцуулна.
2.6 ББНШК-ын үйл ажиллагааг жилийн эцсийн байдлаар Гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанд тайлагнана.
Гурав. Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын эрх, үүрэг
3.1.Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс дараах үүрэг гүйцэтгэнэ.
3.1.1 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх дүрэм, журмыг боловсруулах,
хэлэлцэх,
3.1.2 Архивын байнга, түр, 70 жил хадгалах баримтын данс, бүртгэл, устгах
хэргийн акт, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг хэлэлцэж батлах,
3.1.3 Төрийн архивт шилжүүлэх байнга хадгалах баримтыг шилжүүлэх ажлыг
зохион байгуулах,
3.1.4 Байгууллагын баримт бичиг хадгалах хугацааны жагсаалтын төслийг хянан
хэлэцэх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах,
3.1.5 Гал, усны болон гамшгийн улмаас үрэгдсэн, сэргээн засварлах боломжгүй
болсон баримтыг шалгаж хэлэлцэх, акт тогтоон байгууллагын даргаар батлуулж, тоо
бүртгэлийн баримт бичгээс хасах,
3.2 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс нь дараах эрхтэй байна.
3.2.1 Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт байгаа харьяа гаалийн газар,
хорооны ББНШК-ын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, удирдамж зөвлөгөө өгөх,
3.2.2 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн ажлын зохион байгуулалтын улсын
үзлэгийн бэлтгэл ажилд хяналт тавих, улсын үзлэгтэй холбоотойгоор үүссэн асуудлуудыг
шуурхай шийдвэрлэх,
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2017 оны 07 дугаар
сарын 27-ны өдөр

Дугаар А/176

Улаанбаатар хот

МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх
хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 271 1 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ
нь:
1.Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг өдөр тутмын зохион байгуулалтын
удирдлагаар шуурхай хангах, шаардлагатай үнэн бодит мэдээ, мэдээлэлд үндэслэсэн
тушаал, шийдвэр гаргаж байх зорилгоор хавсралтад заасан үзүүлэлт бүхий сарын
мэдээллийг боловсруулан дараа сарын 05-ны өдөр Гаалийн ерөнхий газрын даргад тогтмол
ирүүлж байхыг харьяа гаалийн газар, хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.
2.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны
удирдлагын газрын дарга /О.Цэенрэгзэн/-д даалгасугай.
ДАРГА
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ГЕГ-ын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 27-ны
өдрийн А/176 дугаар тушаалын хавсралт

Мэдээллийн хүснэгт /Газар, хороодын нэр/ сар бүр
№

Мэдээллийн нэр төрөл

1
2

Бүрдүүлэлтийн тоо хэмжээ
Гаалийн болон бусад татварын
орлогын хэмжээ, дүн
Хураамжийн орлогын хэмжээ,
дүн
Зөрчлийн тоо мэдээ
Эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй
үйлдэл
Ажиллагсдын ирцийн мэдээ
/ээлжийн амралт, чөлөө авалт,
өвчлөлт/
Шаардлагатай бусад

3
4
5
6
7

Тоо хэмжээ

Эх
сурвалж

Торгууль,
шийтгэлийн
хэмжээ

Тайлбар /
дэлгэрэнгүй/

---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2017 оны 07 дугаар
сарын 28-ны өдөр

Дугаар А/181

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 271 1 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий
газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдааны
шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн албаны эрэлч нохойн сонголт, нөхөн хангалт, бүртгэлжилтийг зохицуулах
журам”-ыг Нэгдүгээр, “Албаны эрэлч нохойд үнэрлүүүлж, эрж хайлгахыг хориглосон
барааны жагсаалт”-ыг Хоёрдугаар, “Эрэлч нохойн сургалтын төвийн үржлийн хөтөлбөр”ийг Гуравдугаар, “Гаалийн албаны эрэлч нохойн хувийн хэрэг”-ийг Дөрөвдүгээр, “Гаалийн
албаны эрэлч нохойн хяналтын карт”-ыг Тавдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.
2.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг дэд дарга /Ё.Бат-Эрдэнэ/-д
даалгасугай.
3.Энэ тушаалыг 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2017 оны А/181 дүгээр тушаалын
Нэгдүгээр хавсралт

ГААЛИЙН АЛБАНЫ ЭРЭЛЧ НОХОЙН СОНГОЛТ,
НӨХӨН ХАНГАЛТ, БҮРТГЭЛЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 Энэхүү журмаар хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэт нөлөөт бодис, тэсэрч,
дэлбэрэх бодис, амьтны гаралтай түүхий эд, улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон
хязгаарласан барааг олж илрүүлэхэд чиглэгдсэн албаны эрэлч нохойн үүлдрийн сонголт,
түүнийн шалгуур үзүүлэлтүүд, тоо толгойг нөхөн хангах, байгууллагын хөрөнгө бүртгэлд
бүртгэх, шилжүүлэх, хасах зэрэг харилцааг зохицуулахад оршино.
Хоёр.Албаны эрэлч нохойн үүлдрийн сонголт, шалгуур үзүүлэлт
2.1 Гаалийн албанд ажиллах үнэрч болон үржлийн нохойг сонгож авахад дараах
хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзнэ. Үүнд:
2.1.1.Тухайн үүлдрийн угсаа сайтай, цэвэр цусны;
2.1.2.Биеийн гэмтэл, бэртэлгүй болон сэтгэцийн согог гажиггүй;
2.1.3.Дээд мэдрэлийн системийн үйл ажиллагаа нь хэвийн;
2.1.4.Орчноо баримжаалах орон зайн чадвар сайтай;
2.1.5.Үнэрийн сэрэл, мэдрэмж сайтай, сонор, соргог, сэргэлэн цовоо;
2.1.6. Биологийн насжилт 8 сараас доошгүй, 2 наснаас дээшгүй настай, тэсвэр
хатуужил сайтай, эрүүл чийрэг, сургалтын ачаалал даах чадвартай, албаны идэвх сайтай
байвал зохино.
2.2 Гаалийн албанд тэнцсэн эсэх дүгнэлтийг гаргахдаа мэргэжлийн кинологич /нохой
судлаач/, Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Эрэлч нохойн сургалтын төв /цаашид Эрэлч
нохойн сургалтын төв гэх/-ийн дарга, малын эмчийн дүгнэлтээр эцэслэн шийдвэрлэнэ.
2.3 Энэ журмын 2.1-д заасан шалгуурт тэнцсэн нохойг байгууллагын хөрөнгөд
бүртгэхэд дараах албан тушаалтнуудыг байлцуулсан байна. Үүнд:
2.3.1. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн нэг гишүүн;
2.3.2. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга эсвэл ГУАБ;
2.3.3. Үйлчилгээ аж ахуйн албаны дарга, эсвэл ГУАБ;
2.3.4. Эрэлч нохойн сургалтын төвийн дарга эсвэл ГУАБ;
2.3.5. Эрэлч нохойн сургалтын төвийн малын эмч.
Гурав. Албаны эрэлч нохойн тоо толгойг нөхөн хангах
3.1 Гаалийн байгууллагад шаардлагатай эрэлч нохой болон үржлийн нохойн тоо
толгойг нөхөн хангахдаа энэхүү журмын 2.1-д заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, 2.2-т
заасан дүгнэлтийг үндэслэн Эрэлч нохойн сургалтын төвийн үржлийн хөтөлбөрөөр гарган
авсан нохой эсвэл хувь хүн, үржлийн газраас нохойг худалдан авч болно.
3.2 Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч нь энэхүү журмын 2.1-д заасан
шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, 2.2-т заасан дүгнэлтийг үндэслэн өөрийн эзэмшлийн, гаалийн
ерөнхий газрын дансанд бүртгэлгүй нохойг гаалийн хяналт, шалгалтад ашиглаж болно. Тус
ноход нь энэхүү журмын 7.1, 7.2-т заасан хангамжийг албаны эрэлч нохойн адил эдэлнэ.
3.3. Эрэлч нохойн сургалтын төв нь албаны эрэлч нохойн тоо толгойг нөхөн хангах
зорилгоор үржлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж болно.
3.4. Үржлийн хөтөлбөрийн хүрээнд гарган авсан гөлгөн нохойг анх төрсөн цагаас нь
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эхлэн 6 сар хүртэл нь албаны идэвх суулгах, нийгэмшүүлэх ажлыг гөлгөн нохойн асрагч,
зоотехникч хийж гүйцэтгэнэ.
Дөрөв. Албаны эрэлч нохойн хөрөнгийн бүртгэл
4.1. Гаалийн албаны нийт ноход нь Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Үйлчилгээ, аж
ахуйн албаны эргэлтийн хөрөнгөд бүртгэлтэй байна.
4.2. Албаны эрэлч нохойн эд хөрөнгө ашиглалтын бүртгэлийг Гаалийн ерөнхий
газрын дэргэдэх Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны нярав “Ажилчин, албан хаагчдын эд хөрөнгийн
ашиглалтын бүртгэлийн маягт”-ийн дагуу хөтөлж, нягтлан бодогч гаалийн улсын байцаагч
хяналт тавина.
4.3. Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч нь ажлаас чөлөөлөгдөх эсхүл
албан тушаал өөрчлөгдсөн тохиолдолд өөрийн хариуцаж байсан албаны эрэлч нохойг
Эрэлч нохойн сургалтын төвд хүлээлгэн өгнө.
4.4. Гаалийн ерөнхий газар болон харьяа гаалийн газар, хороодод ажиллаж байгаа
албаны эрэлч нохой нь үүргээ гүйцэтгэх чадваргүй /энэхүү журмын 2.1 дэх заалтын шаардлага
хангахгүй/ болсон, 4.8-д зааснаар албаны эрэлч нохойг ашиглах хугацаа дууссан, хүнд
хэлбэрийн бэртэл, гэмтэл нь малын эмчийн дүгнэлтээр баталгаажсан бол “Өмч хамгаалах
байнгын зөвлөл”-өөр хэлэлцүүлэн Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар бүртгэлээс
хасалт хийнэ.
4.5. Байгууллагын хөрөнгөнөөс хасагдсан нохойг дараах байдлаар шийдвэрлэнэ.
4.5.1. Тухайн хариуцаж байсан гаалийн улсын байцаагч нь хүсвэл хувьд нь
хүлээлгэн өгч болно.
4.5.2. Малын эмчийн дүгнэлтээр эдгэршгүй өвчтэй, хүнд хэлбэрийн бэртэл гэмтэл
авсан тохиолдолд нойрсуулах үйлчилгээтэй тариагаар тарьж болно.
4.6. Албаны эрэлч нохойг шилжүүлэхэд шаардагдах зардал /эрэлч нохойг болон
нохойн зориулалтын хоолыг тээвэрлэх тээврийн зардал г.м/-ыг тухайн эрэлч нохой шилжин
очсон гаалийн газар, хороо хариуцна.
4.7. Эрэлч нохойг биологийн насжилтаар нь 6-8 нас хүртэл ажиллуулж болно.
Тав. Албаны эрэлч нохойн хувийн хэрэг, хяналтын карт
5.1. Албаны эрэлч нохой нь хувийн хэрэг болон хяналтын карттай байна.
5.2. Албаны эрэлч нохойн хувийн хэрэг болон хяналтын картыг эрэлч нохойн
сургалтын төвөөс хангана.
5.3. Хувийн хэргийн мэдээллийг Эрэлч нохойн хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
хөтөлж, шууд харьяалагдах албан тушаалтан хяналт тавина.
5.4. Албаны эрэлч нохойн хяналтын картыг Эрэлч нохойн сургалтын төвийн дарга
хөтөлнө.
Зургаа. Албаны эрэлч нохойг эзэмшигч
6.1. Гаалийн ерөнхий газрын хөрөнгөд бүртгэлтэй эрэлч нохойг Эрэлч нохой
хариуцсан гаалийн улсын байцаагч эзэмшиж, гаалийн хяналт, шалгалтад ашиглана.
6.2. Албаны эрэлч нохойны шилжилт хөдөлгөөнийг Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн
улсын байцаагчтай холбоотой Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар зохицуулна.
6.3. Албаны эрэлч нохойн арчилгаа, маллагааг ГЕГ-ын даргын 2013 оны 11 дүгээр
сарын 05-ны А/225 тушаал “Албаны эрэлч нохойг гаалийн хяналт, шалгалтанд ашиглах
заавар”-ын 7-р зүйлд заасны дагуу Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн эсхүл орон тооны
маллагч хийж гүйцэтгэнэ.
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Долоо. Албаны эрэлч нохойн хангамж
7.1. Эрэлч нохойн зориулалтын хоолыг жилд 1-2 удаа төсөвлөсөн хөрөнгөд багтаан
Гаалийн ерөнхий газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсээс тендер зарлан ханган
нийлүүлнэ.
7.2. Эрэлч нохойг сургах, ашиглахтай холбоотой вакцин, туулгалт, урт, богино
хөтөлгөө, бөмбөг /апорт/, хошуувч, цээживчээр жил бүр хангана.
Найм.Бусад
8.1. Энэхүү журмаар зохицуулаагүй аливаа харилцааг Гаалийн ерөнхий газрын
дотоод журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулагдана.
---оОо---

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2017 оны А/181 дүгээр тушаалын
хоёрдугаар хавсралт

АЛБАНЫ ЭРЭЛЧ НОХОЙД ҮНЭРЛҮҮЛЖ, ЭРЖ ХАЙЛГАХЫГ
ХОРИГЛОСОН БАРААНЫ ЖАГСААЛТ
№

Ангилал

Химийн элемент

1

Хий

Устөрөгч, пропан C3H8 or
CH3CH2CH3, цэвэрлэх
бодис, хлор, хлорт винил,
C 2H 2

2

Шатамхай
шингэн

Тайлбар

Эфир, бензин, дизель түлш,
ацетон, бензол, этил ацетат,
метанол

Амьсгалд болон биеийн
эрүүл мэндэд харшлахгүй
бол болно.

3

Шатамхай
хатуу биет

Целлулоид, гавар,
"нитроцеллюлоз", "нитрата
целлюлоз", хайлуулсан
хүхэр, улаан фосфор

Амьсгалд болон биеийн
эрүүл мэндэд харшлахгүй
бол эсвэл үндсэн материалд
ороогүй бол (хүхэр ) болно.

4

Өөрөө ноцох
боломжтой

Цагаан/шар фосфор, нүд
гялбам цагаан дөл гарган
шатдаг зөөлөн магни, цайр
CnH2n+1

Амьсгалд болон биеийн
эрүүл мэндэд харшлахгүй
бол болно.

5

Устай урвалд
орохоор
шатамхай
хий
ялгаруулдаг
бодис

Карбид, ClH3Si, сульфат
SO2−3, Na (эрдэс тослогийн
дор)

Амьсгалд болон биеийн
эрүүл мэндэд харшлахгүй
бол болно.
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6

7

8

Эсэлдүүлэгч

Органик
пероксид

Хорт хий

BrO−3, (Mg,Fe,Li)6
AlSi3O10(OH)8, цайр, хром,
триоксид CrO3, нитрит,
NaBO3, устөрөгчийн хэт эсэл

Амьсгалд болон биеийн
эрүүл мэндэд харшлахгүй
бол болно.

Бензоилхлорид устөрөгчийн
хэт эсэл

Амьсгалд болон биеийн
эрүүл мэндэд харшлахгүй
бол болно.

HNC, фенол, хлороформ,
TETRA, линдана
Амьдрах чадвартай микроорганизм, шувууны ханиад,
шүлхий, халдвартай амьд
амьтан

9

Халдварт
бодис

10

Цацрагт
идэвхт бодис

Цацрагт идэвхийг агуулсан
ямар ч материал

11

Зэврэх
идэгдэх
бодис

Хүхрийн хүчин, олеум,
давсны хүчил, ион HSO3,
хлорын эфир

12

Холилдсон
аюултай
бодис

Асбест, нүүрстөрөгчийн
давхар исэл, литийн
цэнэглэгч, PCBs

Амьсгалд болон биеийн
эрүүл мэндэд харшлахгүй
бол болно.
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2017 оны А/181 дүгээр тушаалын
гуравдугаар хавсралт

ЭРЭЛЧ НОХОЙН СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН ҮРЖЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР
Гүйцэтгэх хугацаа       
/ тоо хэмжээ /

Хариуцан гүйцэтгэх
албан тушаалтан

Д/д

Ажил үйлчилгээ

1

Үржилд оруулах нохдыг сонгох

7 хоног

Төвийн дарга, Малын
эмч

2

Үржилд орох нохдыг мал эмнэлэгийн
үзлэг шинжилгээ, тарилга туулгалтанд
хамруулах

Эрүүл мэндийн
ерөнхий үзлэг

Малын эмч, Гөлгөн
нохой асрагч

3

Үржилд оруулах мөчлөгийг сонгох

Жилд 1 удаа

Малын эмч

4

Үржил хийх байрны стандартыг хангах

Олон улсын
стандартын
шаардлага хангасан
байх

Малын эмч, Гөлгөн
нохой асрагч

5

Хээлтэгч нохдыг нэг байранд 2 хоногийн
давтамжтайгаар байлгах

2-3 удаа, 15-20
минут

Малын эмч, Гөлгөн
нохой асрагч

6

Хээлтэгч нохойг хээл авсан эсэхийг
шалгах

Мэдэгдэх хугацаа 1
сар

Малын эмч

7

Нэмэлт тэжээлээр хангах

120 хоног

Гөлгөн нохой асрагч

8

Тээж төрүүлэх хугацаа

60 хоног

Малын эмч

9

Төрсөн эхийн үржлийн дэвтэр хөтлөлт

Төрснөөс хойш 180
хоног

Малын эмч

10

Гөлгөн нохойн бойжилт

240 хоног

Малын эмч, Гөлгөн
нохой асрагч

11

Гөлгөн нохойн бойжих орчин нөхцөл,
байрны стандартыг хангах

Олон улсын
стандартын
шаардлага хангасан
байх

Малын эмч, Гөлгөн
нохой асрагч

12

Гөлгөн нохойн халдварт болон халдваргүй
өвчний эсрэг вакцин,
туулгалтанд хамруулах

Төрсний дараа 28-60
хоногт

Малын эмч
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ЭРЭЛЧ НОХОЙН СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН ҮРЖЛИЙН
ХӨТӨЛБӨРИЙН шалгуур үзүүлэлт, ТҮҮНИЙ ТАЙЛБАР

Д/д

Шалгуур үзүүлэлт

Тайлбар

1

Албаны
шаардлага
хангасан,
үнэрлэх
чадвар сайн, ачаалал даах чадвартай, дээд
мэдрэлийн систем сайн хөгжсөн, Монгол орны
цаг уурын нөхцөлд тохирсон байх.

Немц овчарка, Лабрадор, Бельги овчарка,
Голден ретривер

2

3

4

5

6

7

8

Ерөнхий үзлэг нь:
- Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг
- Биеийн халууныг тогтмол хэмжих,
хянах
Тарилга, туулгалт:
- Олон цэнэгт вакцин /жилд 1 удаа/
- Галзуугийн вакцин /жилд 1 удаа/
- Туулгалт /улиралд 1 удаа/

Нохойн ороо орох, хээлтүүлэхэд тохиромжтой
үе нь монгол орны цаг агаарын онцлогтой
уялдуулан хийх ёстой.

Үржил хийх байр нь:
- Цэвэр цэмцгэр
- Агаарын солилцоо сайн
- Температур
+5 - +10 градусын
хооронд байлгах
- Зугаалах талбайтай
Хээлтэгч ноход нь байгалиараа үржилд орох
чадвартай эсвэл гарал үүсэл удмыг анхааран
үзэх, малын эмчийн оролцоотойгоор үржилд
орж болно.

Хээлтүүлсний дараа малын эмч хээлтсэн
нохойг чагнуураар чагнаж хээл авсан эсэхийг
шалгаж өдөр тутам үзлэгт хамруулах

-

Хоолны хэмжээг ихэсгэх
Витамин амин дэмтэй хоолоор хангах

Нохой нь 60 хоног хээлээ тээдэг ба 5 хоногийн
хэлбэлзэлтэй байж болно.

Биеийн ерөнхий үзлэгээр дотор, гаднах
эрхтэний үзлэг.
Вакцин нь: Гударга, Элэгний халдварт
өвчин, Парвовирус, Короновирус, Төвөнх
цагаан
мөгөөрсөн
хоолойн
вирусын
халдвараас сэргийлнэ.
Туулгалт нь гадна болон доторх шимэгч
хорхойн эсрэг үйлчилнэ.
Хаврын улиралд нохойг үржилд оруулахад
гөлөгний өсөлт бойжилтонд сайн нөлөөтэй.
Өвөл хүйтний улиралд үржилд оруулахад
иодын дутагдалтай, витамин Д дутагдалтай
болж эх болон гөлөгний байрлах байрны
тохиромжгүй байдгаас үүдэн албаны
шаардалагад нийцэхгүй давжаа, ясны буруу
хөгжилтэй болдог.
Хээл авсан нохойн байр нь эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан байна.Малын эмчийн
хяналтад байнга байх.
Анхны ороо болон нас залуу ноход нь
байгалийн жам ёсоор үржилд орж чадахгүй
бол
малын
эмчийн
тусламжтайгаар
нийлүүлэгт оруулсан болно.
30 хоногтойгоос эхлэх нохой хээлийн
бойжилт хурдацтай явагдаж мэдэгддэг.
30 хоногтойгоос өмнө эмнэлэгийн ЭХО
аппаратаар хээл авсан эсэхийг тодорхойлж
болно.
Хээл авсан нохойд хөхний сүү нэмэгдүүлэх,
ургийн өсөлт бойжилтыг дэмжих зорилгоор
өгнө.
Үүнээс хэтэрсэн тохиолдолд Кесарево
хагалгааг цаг алдалгүй хийнэ.
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9

10

11

Хээл авсан цагаас эхлэн үржлийн дэвтрийг
төрсний дараах үе хүртэл хөтлөн явуулна.
Гөлгөн нохойн бойжилтод нөлөөлөх зүйлс:
Гичий нохой төрсний дараагаар гөлгөнд маш
сайн анхаарал хандуулах эргэж тойрч байх.
Доорхи эрүүл ахуйн ариун цэвэр маш сайн
хангасан байх
Гөлөгөн нохойн өсөж торинох байр нь:
- Агаарын солилцоо маш сайн байх
- Цэвэр цэмцгэр байлгах
- Орчны температур +10 - +13-ын
хооронд байлгах
- Хөдөлгөөн сайтай байлгаж, зугаалах
орчин талбайг бүрдүүлэх

Ерөнхий үзлэг нь: Гөлгөн нохойг эрүүл
мэндийн үзлэгт байнга хамруулах
12

Тарилга, туулгалт:
- Олон цэнэгт вакцин /жилд 3 удаа/
- Галзуугийн вакцин /жилд 1 удаа/
- Туулгалт /улиралд 1 удаа/

---оОо---
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Үржлийн дэвтэрт хээл авсан хугацаанаас
эхлээд хээл тээх хугацаа, төрсний дараах
бүхий л хугацаан дахь тэмдэглэлийг
хөтлөнө.
Зарим үед анх төрж байгаа эх нохой
гөлгөндөө анхаарал муу байх, тэжээж
чадахгүй байх, дарж хэвтэж гөлөгөө бүтээх,
хөхүүлэхгүй байх эрсдэлүүд байдаг. Үүнд
хүний оролцоо анхаарал хэрэгтэй.

Эрүүл ахуйн шаардлага маш сайн хангасан
байх.

Биеийн ерөнхий үзлэгээр дотор, гаднах
эрхтэний үзлэг.
Вакцин нь: Гөлгөн нохойг эхээс төрснөөс
хойш 28 хоногтойгоос эхлэн 21 хоногийн
давтамжтай 3 удаа олон цэнэгт вакцинд
хамруулж дархлаа тогтооно.Үүнээс хойш
жил болгон нэг удаа хамруулна. Гударга,
Элэгний халдварт өвчин, Парвовирус,
Короновирус, Төвөнх цагаан мөгөөрсөн
хоолойн вирусын халдвараас сэргийлнэ.
Туулгалт нь гадна болон доторх шимэгч
хорхойн эсрэг үйлчилнэ.Гөлгөн нохойд
шаардлагатай бол 30 хоногтойгоос туулга
өгч эхэлнэ.
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2017 оны А/181 дүгээр тушаалын
дөрөвдүгээр хавсралт
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2017 оны 11 дүгээр
сарын 02-ны өдөр

Дугаар А/248

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4,
Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1, Гаалийн тухай хуулийн
271 1 дүгээр зүйлийн 2711.1.17, Засгийн газрын 2017 оны 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан
“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”, Гаалийн ерөнхий
газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 09/01 тоот
шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Төрийн болон албаны нууцын тухай
хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсонтой холбогдуулан “Гаалийн
байгууллагын нууцыг хадгалах, хамгаалах журам”-ыг нэгдүгээр, “Нууц баримт бичиг,
мэдээлэлтэй танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар
тус тус баталсугай.
2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын
2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/94 тоот тушаалаар батлагдсан “Гааль татварын
албаны нууцыг хадгалах, хамгаалах журам”, “Гааль, татварын албаны нууц баримт бичгийн
жагсаалт”, “Нууц баримт бичигтэй танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт”-аас
гаалийн байгууллагатай холбоотой хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3.Журмын биелэлтэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг
Гаалийн байгууллагын нууцын эрхлэгч, Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх байгууллагууд,
харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нарт үүрэг болгосугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

ГЕГ-ын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны
өдрийн А/248 тоот тушаалын
1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫГ ХАДГАЛАХ, ХАМГААЛАХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Төрийн болон албаны нууцын тухай
хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, Гаалийн байгууллагын үйл
ажиллагаанд хамаарах нууц мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг хүлээн авах, танилцах,
ашиглах, илгээх, шилжүүлэх, хадгалах, хамгаалах харилцааг зохицуулахад энэ журмыг
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баримтлана.
1.2. Гаалийн ерөнхий газар, түүний дэргэдэх байгууллагууд, харьяа гаалийн газар,
хороо нь энэ журмын 1.1-д дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ нууцын тухай хууль
тогтоомж, Засгийн Газрын 2017 оны 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын
төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам” болон энэхүү журмыг удирдлага
болгоно.
1.3 Гаалийн ерөнхий газрын Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал эрхэлсэн
нэгжийн дарга нь төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах ажилтан - гаалийн байгууллагын
нууцын эрхлэгч, Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан нэгжийн гаалийн улсын ахлах байцаагч
нь төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах ажилтан - гаалийн байгууллагын нууцын ажилтан
байна.
Хоёр. Нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтан,
нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтан
2.1. Гаалийн байгууллагын нууц мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг хүлээн авах,
танилцах, ашиглах, илгээх, шилжүүлэх, хадгалах, хамгаалах ажлыг Гаалийн ерөнхий газарт
нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтан, ГЕГ-ын харьяа газар, хороо, дэргэдэх байгууллагын
хэмжээнд хамаарч хэрэгжих нууц мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг хүлээн авах, танилцах,
ашиглах, илгээх, шилжүүлэх, хадгалах, хамгаалах ажлыг тус нэгжийн дарга гүйцэтгэнэ.
2.2. Нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтанг Тагнуулын ерөнхий газрын зөвшөөрлийг
үндэслэн Гаалийн ерөнхий газрын дарга томилно. Нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтан
нь хамаарах асуудлаараа Гаалийн ерөнхий газрын даргын шууд удирдлага, хяналтад
ажиллана.
2.3. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасан
цалингийн нэмэгдлийг Гаалийн ерөнхий газрын нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтанд олгоно.
2.4. Гаалийн байгууллагын нууцад хамаарах баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт,
албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалтыг Гаалийн ерөнхий газрын
дарга батална.
2.5. Нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтнаас нууцын баталгааг нууцын
ажилтан гаргуулан авч, хадгална.
2.6. Нууцын эрхлэгч нь Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 27, 28 дугаар
зүйлд заасан үүргээс гадна гаалийн байгууллагын хэмжээнд төрийн болон албаны, хувь
хүний нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцаж, уг асуудлаар үүрэг, даалгавар, заавар,
зөвлөмж өгөх, харьяа гаалийн газар хороо, дэргэдэх байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтныг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, нууцын тухай хууль тогтоомж, энэ
журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг нэн даруй арилгуулах арга хэмжээ
авах, нууцын ажилтныг тухай бүр үүрэг, чиглэлээр хангах ажлыг хариуцан зохион байгуулна.
2.7. Нууцын ажилтан нь Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 27, 28 дугаар
зүйлд заасан үүргээс гадна дараах эрх, үүрэгтэй.
2.7.1. Нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичгийн ирсэн, явсан бүртгэл хөтлөх,
боловсруулалтын явцад болон хариу хүргүүлэх хугацаанд хяналт тавих;
2.7.2. Нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар саналаа удирдлагад
танилцуулж шийдвэрлүүлэх;
2.7.3. Нууцын тухай хууль, тогтоомж болон холбогдох дүрэм, журмыг хэрэгжүүлж
ажиллах талаар нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтанд шаардлага тавих, зөрчил,
дутагдлын талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэх, шийдвэрлүүлэх;
2.7.4. Нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийн нууц задарсан,
үрэгдсэн бол удирдлага болон тагнуулын байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх;
2.7.5. Нууцыг хариуцаж байгаа эсэх талаар хөндлөнгийн этгээдэд тайлбар
өгөхөөс татгалзах.
2.7.6. Нууцтай холбоотой асуудлаар аливаа шийдвэр гарах, үйл ажиллагаа
зохион байгуулагдахад түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих.
2.8. Нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах үүрэгтэй.
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2.8.1. Нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг зөвхөн хууль
тогтоомжид заасан үндэслэл, журамд нийцүүлэн ашиглах;
2.8.2. Нууцтай холбоотой асуудлаар нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтны тавьсан
хуульд нийцсэн шаардлагыг биелүүлэх;
2.8.3. Хариуцсан ажил, үүрэгтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг шуурхай гаргаж
өгөх;
2.8.4. Нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийн нууц задарсан,
үрэгдсэн бол нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтан болон удирдлагад нэн даруй мэдэгдэх;
2.8.5. Төрийн, байгууллагын, хувь хүний, албаны нууцыг чандлан сахих.
2.9. Нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтан болон нууцтай танилцах эрх бүхий албан
тушаалтанд дараах зүйлийг хориглоно.
2.9.1. Албан тушаалынхаа хүрээнд олж мэдсэн нууцад хамаарах мэдээ, баримт
бичиг, биет зүйлийн нууцлалыг задруулах;
2.9.2. Нууц баримт бичиг, биет зүйлийг зохих зөвшөөрөлгүйгээр байгууллагаас
гаргах, бусдад дамжуулах;
2.9.3. Нууц мэдээллийг хувийн зорилгоор ашиглах;
2.9.4. Албан үүрэгтээ хамааралгүй нууцтай танилцах, энэ тухай мэдээллийг
хайх, олж авах, гаргаж өгөхийг шаардах;
2.9.5. Нууц бичиг баримт, биет зүйлийг зориулалтын бус газарт хадгалах;
2.9.6. Нууц баримт бичиг боловсруулсан ноорог, хадгалах бичиг баримтыг
зөвшөөрөлгүйгээр хувилах, устгах;
2.9.7. Нууцын зэрэглэлтэй мэдээ, баримт бичгийн агуулгыг бүх төрлийн утсаар
ярих, цахим сүлжээ ашиглан дамжуулах.
2.10. Нууцын ажил хүлээлцэх асуудлыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар
2-4 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс томилж, хүлээлцүүлэн, энэ тухай тэмдэглэл, акт үйлдэж,
нууцын архивт хадгална.
Гурав. Нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичгийг
хүлээн авах, танилцуулах, боловсруулах, илгээх
3.1. Нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг хүлээн авах, бүртгэл хөтлөх:
3.1.1.Ирсэн нууц мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг нууцын ажилтан хүлээн авч
бүртгэлд бүртгэнэ. Бүртгэхдээ зөв хаяглаж ирүүлсэн, бүрдэл бүрэн эсэхийг шалгаж, ирсэн
нууц баримт бичгийн эцсийн хуудасны арын зүүн доод өнцөгт бүртгэсэн тухай тэмдэглэл
хөтөлнө.
3.1.2.Ирсэн нууц, мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийн бүрдэл дутуу, дугтуй,
хайрцаг сав, баглаа задарсан, гэмтсэн байвал энэ тухай хаяглан ирүүлсэн албан
тушаалтанд танилцуулж, ирүүлсэн байгууллагад мэдэгдэнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл энэ
тухай Тагнуулын байгууллагад мэдэгдэнэ.
3.1.3. “Нууц”, “Гарт” нь гэж хаягласан баримт бичгийг дугтуйн гаднах хаягаар
бүртгэж, холбогдох албан тушаалтанд задлалгүй шилжүүлнэ.
3.2. Нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг танилцуулах, шийдвэрлэх:
3.2.1.Төрийн нууцын зэрэглэлтэй мэдээ, бичиг баримт, биет зүйлтэй Гаалийн
ерөнхий газрын дарга танилцаж, нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтанд цохолт
хийж нууцын эрхлэгчид шилжүүлнэ.
3.2.2.Нууц мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг нууцын ажилтан зөвхөн нууц
баримт бичигтэй танилцах эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулна. Нууц баримт бичгийг
холбогдох хүмүүст танилцуулсан тухай бүртгэл хөтөлж, танилцсан хүний нэр, албан тушаал,
гарын үсэг, ашигласан хугацаа, нууц баримт бичгийн агуулга зэргийг тэмдэглэсэн байна.
3.2.3.Нууц мэдээ, баримт бичгийг нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны
цохолтын дагуу нууцын ажилтан боловсруулна.
3.2.4.Нууц мэдээ, баримт бичигтэй танилцсан эрх бүхий албан тушаалтан нь
төрийн нууцыг задруулахгүй байх бөгөөд энэ тухай баталгааг нууцын ажилтан гаргуулж
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3.2.5.Төрийн нууцтай холбоотой бичиг баримтыг зөвхөн нууцалсан дэвтэрт
бүртгэж, дугаарлаж бүртгэсэн цаас, эсхүл тусгай дэвтэр, нууцын бүртгэлтэй компьютерт
нууц түлхүүртэй файл дээр боловсруулна.
3.2.6.Нууц мэдээ, баримт бичгийн төслийг боловсруулж байгаа нууцын ажилтан
шаардлагатай гэж үзвэл нууцын эрхлэгчээр бичүүлнэ.
3.3. Нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг илгээх:
3.3.1. Нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг илгээх ажлыг нууцын
ажилтан хариуцан гүйцэтгэх бөгөөд төрийн холбооны шуудангаар хүргүүлнэ. Шаардлагатай
тохиолдолд биечлэн хүргэх ажлыг хариуцна.
3.3.2.Нууц мэдээ, баримт бичгийн байгууллагад үлдэх хувийн сүүлийн хуудасны
арын зүүн доод хэсэгт уг баримт бичгийг боловсруулсан, нийлсэн, хувь, бичсэн хүний овог,
нэр, огноог бичиж нууцын ажилтан болон нууцын эрхлэгчээр гарын үсэг зуруулна.
3.3.3. Нууц мэдээ, баримт бичгийг гэрэл үл нэвтрэх дугтуйнд, биет зүйлийг гэрэл,
ус үл нэвтрэх боолт ашиглан битүүмжилж лацдан илгээнэ. Дугтуйны нүүрэн талын баруун
дээд хэсэгт явуулж буй мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийн нууцын зэрэглэлийг, дунд хэсэгт
нь Гаалийн ерөнхий газрын шуудангийн нүүр дардас болон хүлээн авах байгууллага, албан
тушаалтны хаягыг бичнэ.
3.3.4. Явуулах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийн хаяг, лац, битүүмжлэлийг
нууцын ажилтан шалгаж, явуулсан бичгийн бүртгэлд бүртгэж нууцын дугаар олгоно.
3.3.5. Нэр заасан албан тушаалтан биечлэн хүлээн авах дугтуйны хүлээн авах
хаягийн дор нь “гарт” нь “яаралтай” гэж дардас дарах болон бичиж болно.
3.3.6. Хүлээн авсан нууц баримт бичиг, биет зүйлийг жилийн эцэст тоолж, ирсэн,
явсан бичгийн бүртгэлтэй тулган шалгаж, илтгэх хуудсаар Гаалийн ерөнхий газрын даргад
танилцуулах ажлыг нууцын эрхлэгч зохион байгуулна.
Дөрөв. Нууцыг хадгалах, хамгаалах
4.1. Нууцад хамаарах мэдээ баримт бичиг, биет зүйл болон нууцын дардас,
бүртгэлийн дэвтэр, зэргийг тусгайлан зориулалтын сейфэнд хадгалах бөгөөд уг сейфийг
нууцын ажилтан хариуцна.
4.2. Төрийн нууцын зэрэглэлтэй мэдээллийн сан агуулсан файлыг ашиглаагүй үед,
бусад нууц мэдээллийн сан, нууц файлуудыг устгах, гэмтэхээс сэргийлж, уян диск, мэдээлэл
зөөгчид хуулж, нууцын өрөөнд хадгалж, бүртгэл хөтөлнө.
4.3. Нууц мэдээ, мэдээлэл бүхий процессорыг лацдаж, тухайн компьютер байрлаж
байгаа өрөөний аюулгүй байдлыг ханган, дэлгэц, хэвлэгчээс гарч буй бичгийг бусдад
харагдах боломжгүйгээр байрлуулна.
4.4. Нууцын зэрэглэлтэй мэдээлэл бүхий компьютерийг засах, программ суулгах,
форматлах зэрэг үйлчилгээг нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтанг байлцуулан гүйцэтгүүлж, энэ
тухай тэмдэглэл хөтөлнө.
4.5. Төрийн нууцад хамаарах мэдээлэл бүхий компьютераас нууц мэдээллийг устгах
шаардлагатай бол сэргээгдэхгүй байхаар гүйцэтгэж, энэ тухай нотломж үйлдэнэ. Нууц
мэдээллийн сан нь програмын алдаа, техникийн гэмтэл болон бусад шалтгааны улмаас
устсан тохиолдолд Гаалийн ерөнхий газрын даргын шийдвэрээр томилогдсон ажлын хэсэг
шалтгаан, нөхцөлийг тогтоож, нотломж үйлдэнэ.
4.6. Гаалийн ерөнхий газарт төрийн нууцын тэмдэглэл бүхий баримт бичгийг
битүүмжлэгдсэн төмөр шүүгээнд, зөвхөн нууцтай танилцах зорилгоор нэвтрэх зориулалт
бүхий өрөөнд хадгална. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа болон дэргэдэх нэгжид битүүмжлэл
бүхий төмөр шүүгээнд хадгална.
4.7. Нууцын өрөөнд нууцын эрхлэгч, нууцын ажилтан, төрийн нууцыг шалгах эрх бүхий
албан тушаалтнаас бусад хүн орохыг хориглоно. Нууцын өрөөний цэвэрлэгээ, үйлчилгээ,
шаардлагатай жижиг засварыг хийхэд нууцын ажилтанг заавал байлцуулна.
4.8. Эрх бүхий байгууллага, Гаалийн ерөнхий газрын даргын шийдвэрээр төрийн
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болон байгууллагын нууцыг ил болгох, эсхүл устгах асуудлыг шийдвэрлэнэ. Төрийн болон
байгууллагын нууцын зэрэглэл бүхий мэдээлэл, бичиг, баримтыг устгахад байгууллагын
даргын томилсон комиссыг байлцуулна.
4.9. Байгууллагын нууцыг “Зөвхөн албан хэрэгцээнд” гэсэн тэмдгийг зүүн дээд өнцөгт
дарж тодорхойлно.
4.10. Албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой олж мэдсэн болон байгууллагын үйл
ажиллагаатай холбоотой нууцалсан мэдээллийг хуульд өөрөөр заагаагүй бол хууль
хяналтын байгууллагаас тухайн мэдээллийг шаардсан тохиолдолд гаргаж өгөхөөс татгалзах
үндэслэл болохгүй.
4.11. Хууль, хяналтын байгууллагаас Гаалийн байгууллагын нууцад хамаарах
мэдээллийг тараасан бол тэр мэдээллийг нууцаас гарсан гэж үзнэ. Энэ талаар нотлох
баримтыг үндэслэн тэмдэглэл үйлдэж, Гаалийн ерөнхий газрын даргад танилцуулж, ил
болгох асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.
Тав. Бусад
5.1. Гаалийн ерөнхий газар “Маш нууц”, “Нууц”, харьяа газар хороо, дэргэдэх
байгууллага нь ”Нууц” гэсэн тэмдэгтэй байна.
5.2. Нууцын тэмдгийг Гаалийн ерөнхий газрын даргын зөвшөөрснөөр тамга, тэмдгийг
үйлдвэрлэх, бүртгэх эрх бүхий байгууллагад захиална.
5.3. Нууцын тэмдгийг нууцын эрхлэгч түшнэ.
5.4. Энэ журамд зааснаас гадна бичиг, баримтыг боловсруулахдаа төрийн албан
хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврыг удирдлага болгож ажиллана.
5.5. Хууль болон энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль, тогтоомжийн
дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
				
-оОоГЕГ-ын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны
өдрийн А/248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Нууц баримт бичиг, мэдээлэлтэй танилцах эрх бүхий
албан тушаалтны жагсаалт
Д/д
1.
2.
3.

4.

Нууцтай танилцах эрх
бүхий албан тушаалтан
Гаалийн ерөнхий газрын
дарга, Нууцын эрхлэгч,
Гаалийн ерөнхий газрын
дэд дарга, нууцын ажилтан
ГЕГ-ын
зохион
байгуулалтын
бүтцийн
нэгжийн дарга нар
Гаалийн ерөнхий газрын
дэргэдэх
байгууллагууд,
харьяа
гаалийн
газар,
хорооны дарга
Бусад /ажлын шаардлагаар/

5.

Байгууллагын нууц

Нууц
+

Төрийн нууц
Нууцалсан зэрэглэл
Онц чухал нууц
Маш нууц
+

+

+
+
+

Эрх бүхий албан
тушаалтны
зөвшөөрөл,
цохолтоор
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Жич: Дээр дурдсан Гаалийн ерөнхий газрын даргаас бусад албан тушаалтнууд эрх бүхий
албан тушаалтны зөвшөөрснөөр зөвхөн өөрсдийн эрхэлсэн ажлын чиглэлээр нууц мэдээ, бичиг
баримт, биет зүйлтэй танилцах, бичиг баримт боловсруулах үүрэгтэй.

---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 04 дүгээр
сарын 03-ны өдөр

Дугаар А/55

Улаанбаатар хот

ШИЛЭН ДАНСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД МЭДЭЭЛЭЛ
БАЙРШУУЛАХ АЖЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ
Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох
журам”-ыг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын
тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Шилэн дансны цахим хуудсанд оруулах мэдээлэл, хугацаа болон боловсруулан
байршуулах үүрэг бүхий албан тушаалтан”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Шилэн дансны тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн
7.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны
цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын 6 дугаар
зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт заасан үүргийг энэхүү тушаалын 1-д заасан хавсралтад дурдсан
албан тушаалтнуудад шилжүүлэн дээрх хууль тогтоомжийг удирдлага болгон шилэн дансны
мэдээллийг иргэн олон нийтэд хүргэхийг үүрэг болгосугай.
3. Шилэн дансны тухай хууль, түүнд нийцүүлэн баталсан эрхийн актуудыг мөрдлөг
болгон ажиллаагүй тохиолдолд энэхүү тушаалын 1-д заасан хавсралтад дурдсан албан
тушаалтнуудад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэхийг анхааруулсугай.
4. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шинжилгээ,
үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс /П.Баттөр/-т даалгасугай.

ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо---
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Хуулийн хугацаа

4

/

* Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор

Байгууллагын батлагдсан
Бүтэн жилээр/

9

төсөв

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын
* Дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор
дүгнэлт /Бүтэн жилээр/

8

7

6

5

Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт,
туслах үйл ажиллагааны орлогоос
давсан
хэсгийг
урамшуулалд
зарцуулсан тайлан /Бүтэн жилээр,
хагас жилээр/

3

Харьяалах газар, хэлтэс, алба, албан тушаал

*
Хагас
жилийн
тайланг
жил
бүрийн
8
дугаар
сарын
15-ны
дотор
* Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны
дотор
1.Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс-Төсвийн эдийн засагч
Гаалийн улсын байцаагч 2.Үйлчилгээ, аж ахуйн алба-Ахлах
*
Хагас
жилийн
тайланг
жил
бүрийн нягтлан бодогч Гаалийн улсын ахлах байцаагч 3.Гаалийн
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний
8
дугаар
сарын
15-ны
дотор ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар -Санхүү, аж ахуйн албаны
зарцуулалтын тайлан /Бүтэн жилээр,
* Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч, Ахлах нягтлан бодогч
хагас жилээр/
дотор
Гаалийн улсын ахлах байцаагч 4.Гаалийн ерөнхий газрын
харьяа гаалийн хороо-Ахлах нягтлан бодогч
Цалингийн зардлаас бусад таван
сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий
* Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор
орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /
Тухай бүр/
* Хагас жилийн санхүүгийн тайланг жил бүрийн
Санхүүгийн тайлан /Бүтэн жилээр, 8 дугаар сарын 15-ны дотор * Жилийн эцсийн
санхүүгийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны
хагас жилээр/
дотор

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт * Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлтийг
өөрчлөлт /Тухай бүр/
батлагдсанаас хойш 7 хоногийн дотор

2

* Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсвийг
жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор
* Гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын
хамт сар, улирал, хагас болон бүтэн жилийн мэдээг
дараа сарын 8-ны дотор

ТӨСӨВ/ГҮЙЦЭТГЭЛ
Дараа жилийн төсвийн төсөл /Бүтэн
* Тухайн оны 9 дүгээр сарын 15-ны дотор
жилээр/

Шилэн дансанд тавигдах мэдээлэл

Төсвийн байгууллагын батлагдсан
төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн
шалтгаан тайлбарын хамт /Бүтэн
жилээр, хагас жилээр, улирал бүр,
сар бүр/

1

Д/д

ШИЛЭН ДАНСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ОРУУЛАХ МЭДЭЭЛЭЛ, ХУГАЦАА БОЛОН БОЛОВСРУУЛАН БАЙРШУУЛАХ ҮҮРЭГ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны04 дүгээр
сарын 03-ны өдрийн А/55 дугаар тушаалын хавсралт
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15

Нийтийн албанд нийтийн болон
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан * Тухай бүрд
сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр
зүйлд заасан мэдэгдэл (Тухай бүр)

БУСАД
1.Төрийн захиргааны удирдлагын газар-Захиргааны асуудал
хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
2.Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх байгууллагын даргаАлбаны дарга
3.Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар, хороо- Газрын
дарга, Хорооны дарга

Худалдан авах ажиллагааны тайлан /
* Дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор
Бүтэн жилээр/

14

13

11

12

Худалдан
авах
ажиллагааны
* Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор
төлөвлөгөө /Бүтэн жилээр/

Хөрөнгийн
зардал,
хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний * Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор
төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын * Гүйцэтгэлийн сар, улирал, хагас болон бүтэн жилийн
зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл /Бүтэн мэдээг дараа сарын 8-ны дотор
1.Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс-Төсвийн эдийн засагч
жилээр, сар бүр/
Гаалийн улсын байцаагч
2.Үйлчилгээ, аж ахуйн алба-Ахлах нягтлан бодогч Гаалийн
улсын ахлах байцаагч
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд
* Тендерийн хорооны дүгнэлт гарснаас хойш 7 3.Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар -Санхүү, аж
тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн
хоногийн дотор
ахуйн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч, Ахлах
ерөнхий мэдээлэл /Тухай бүр/
нягтлан бодогч Гаалийн улсын ахлах байцаагч
4.Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн хороо-Ахлах нягтлан
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн
бодогч
бүхий худалдан авсан бараа, ажил
* Гэрээ, хэлцэл, санхүүжилт өгснөөс хойш 7 хоногийн
үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн
дотор
хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг /
Тухай бүр/

10

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ
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1.Татвар орлогын газар-Хураамж, өөрийн орлогын ногдуулалт,
барагдуулалт, өр авлага, мэдээ тайлан хариуцсан гаалийн
улсын байцаагч
2.Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх байгууллагын даргаАлбаны дарга
3.Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар, хороо- Газрын
дарга, Хорооны дарга

1.Хүний нөөцийн хэлтэс-Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч
2.Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх байгууллагын даргаАлбаны дарга
3.Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар, хороо- Газрын
дарга, Хорооны дарга

Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн
мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга * Жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-ний дотор
хэмжээний тайлан /Бүтэн жилээр/

Тухайн
байгууллагын
хууль
тогтоомжийн
дагуу
төвлөрүүлэх
төлбөр, хураамж, зохицуулалтын * Шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн дотор
үйлчилгээний
хөлсний
хэмжээнд
орсон өөрчлөлт /Тухай бүр/

Байгууллагын батлагдсан орон тоонд
* Шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн дотор
орсон өөрчлөлт /сар бүр/

1.Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс-Төсвийн эдийн засагч
Гаалийн улсын байцаагч
2.Үйлчилгээ, аж ахуйн алба-Ахлах нягтлан бодогч Гаалийн
улсын ахлах байцаагч
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн
* Хяналт шалгалтын дүнг, гарснаас хойш 7 хоногийн
3.Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар -Санхүү, аж
аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад
дотор
ахуйн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч, Ахлах
хяналт шалгалтын дүн /Тухай бүр/
нягтлан бодогч Гаалийн улсын ахлах байцаагч
4.Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн хороо-Ахлах нягтлан
бодогч

16

17

18

19

20

1.Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс-Төсвийн эдийн засагчГаалийн улсын байцаагч
2.Үйлчилгээ, аж ахуйн алба-Ахлах нягтлан бодогч-Гаалийн
улсын ахлах байцаагч
3.Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар -Санхүү, аж
ахуйн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч, Ахлах
нягтлан бодогч Гаалийн улсын ахлах байцаагч
4.Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн хороо-Ахлах нягтлан
бодогч

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа,
түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад
хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн
түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, * Шийдвэрийг гарсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор
өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр,
авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр /
Тухай бүр/
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 05 дугаар
сарын 22-ны өдөр

Дугаар А/96

Улаанбаатар хот

ПРОГРАМ НЭВТРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх
хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий газрын
Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус
тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх манифест нөхөн бичих” програмыг гаалийн
газар, хороодод нэвтрүүлсүгэй.
2.Дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх манифест нөхөн бичих програм нэвтрүүлэх ажлыг
зохион байгуулахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын газар /Э.Мөнхөө/-т даалгасугай.
3.Энэхүү тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга /Ё.Бат-Эрдэнэ/-д
үүрэг болгосугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 07 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар А/133

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, мөн хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1
дэх заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 5 дугаар сарын 08-ны
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.”Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа болон гаалийн байгууллагад өртэй эсэх
тодорхойлолт авах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Энэ тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг
Статистикийн хэлтсийн дарга /Б.Цэрэн/-д үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаалыг 2018 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
ДАРГА
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2018 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн
А/133 дугаар тушаалын хавсралт

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА БОЛОН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ӨРТЭЙ
ЭСЭХ ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Энэхүү журмаар төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээд гаалийн байгууллагаас
статистикийн мэдээлэл, лавлагаа, Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тухай тодорхойлолт
авах хүсэлтийг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулна.
1.2.Энэхүү журмыг статистик мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолтыг шийдвэрлэх
зорилгоор зөвхөн гаалийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд мөрдөнө.
1.3.Гаалийн статистик мэдээлэл, лавлагааг Гаалийн ерөнхий газар, түүний харьяа
газар, хороодын статистик мэдээлэл хариуцсан зохион байгуулалтын нэгж олгоно.
1.4.Гаалийн байгууллагад татварын өр, авлагын тооцоотой эсэх тодорхойлолтыг
нэгдсэн байдлаар Гаалийн ерөнхий газар олгох бөгөөд харьяа гаалийн газар, хороод нь
зөвхөн өөрийн байгууллагад хамааралтай татварын асуудлаарх тодорхойлолтыг гаргаж
болно.
Хоёр. Журмын нэр томьёо
2.1.Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.
2.1.1.“Статистикийн мэдээлэл” гэж нэгдсэн аргачлалаар цуглуулж боловсруулсан
тоон мэдээллийг;
2.1.2.“Лавлагаа” гэж иргэн хуулийн этгээдийн нэр дээр гаалийн мэдүүлгээр
бүрдүүлэлт хийж улсын хилээр нэвтрүүлсэн барааны талаарх мэдээллийн жагсаалтыг;
2.1.3.“Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт” гэж иргэн, хуулийн
этгээдийн гаалийн байгууллагатай татварын өр, авлагын тооцоотой эсэх талаарх мэдээллийг
2.1.4.“ “цахим баримт бичиг” гэж компьютерийн програм болон ижил төрлийн
бусад хэрэгслийг ашиглан үүсгэх, илгээх, хүлээн авах, хадгалах боломжтой цахим өгөгдлийг;
2.2. Лавлагаа, тодорхойлолт журмын хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу
гаргана.
Гурав. Лавлагаа, тодорхойлолт авах хүсэлтэд тавигдах шаардлага
3.1.Иргэн хуулийн этгээдийн гаргасан хүсэлтэд дараах мэдээллийг тусгасан эсэхийг
шалгана. Үүнд:
		3.1.1. Мэдээлэл авах үзүүлэлт хамрах хугацаа,
		
3.1.2. Эргэж холбогдох утасны дугаар
		
3.1.3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ,
		
3.1.4. Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.2. Төрийн байгууллагад иргэн хуулийн этгээдийн мэдээлэл, лавлааг албан бичиг
болон холбогдох шийдвэрийг үндэслэн гаргана.
Дөрөв. Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолт үйлдэх
4.1.Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолт авах хүсэлт болон албан
бичгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 3 хоногт багтааж шийдвэрлэнэ.
4.2.Шаардлагатай тохиолдолд энэ журмын 4.1-т заасан статистикийн мэдээлэл,
лавлагаа гаргах хугацааг тодорхой үндэслэлээр ажлын 7 хүртэлх хоногоор сунгаж болно.
4.3. Иргэн, хуулийн этгээдээс Харьяа гаалийн газар, хороо бичгээр гаргасан хүсэлтийг
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тухайн гаалийн газар, хорооны даргын зөвшөөрлөөр лавлагаагаар үйлчилж болно. Энэ
тохиолдолд гаргасан лавлагаа нь тухайн гаалийн газар, хороо, боомтоор иргэн, хуулийн
этгээдийн улсын хилээр нэвтрүүлсэн бараатай холбоотой байна. Лавлагаанд боомтын
нэрийг тодорхой зааж өгнө.
4.4. Лавлагаа гаргахдаа гарчиг, огноог бичиж мэдээллийг гаргасан гаалийн улсын
байцаагчийн нэр, гарын үсэг болон хувийн дугаар бүхий тэмдгээр баталгаажуулна.
4.5. Төрийн байгууллагын албан хүсэлтэд хариуг албан бичгээр өгөх тохиолдолд
статистикийн мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолтыг гаалийн улсын байцаагчийн нэр, гарын
үсэг болон хувийн дугаар бүхий тэмдгээр баталгаажуулах шаардлагагүй.
4.6.Лавлагаа тодорхойлолтыг зөвхөн хүсэлт гаргагч болон итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчид өгнө. Төрийн байгууллагын хүсэлтээр гаргасан лавлагааг холбогдох хаягийн
дагуу шуудангаар явуулна.
4.7. Тодорхойлолтыг гаргахад гаалийн мэдээллийн сан дахь тухайн аж ахуйн нэгж,
иргэний татвартай холбоотой мэдээллийг нягтлан шалгах, шаардлагатай тохиолдолд харьяа
гаалийн газар, хороод болон холбогдох нэгжээс тодруулга авсны үндсэн дээр албан бичгээр
гаргана.
Тав. Цахим системд нэвтрэх эрх олгох
5.1.Гаалийн байгууллагын статистик мэдээлэл болон татварын орлогын асуудал
хариуцсан зохион байгуулалтын нэгж энэхүү журмын 3.1-т заасан шаардлагыг хангасан
иргэн, хуулийн этгээдэд цахим мэдээллийн системд нэвтрэх эрхийг олгож болно.
5.2.Гаалийн мэдүүлгээр бүрдүүлэлт хийсэн цахим мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолт
нь дахин давтагдашгүй дугаараар баталгаажиж, хураангуй болон дэлгэрэнгүй хэлбэрээр
харах, хэвлэх боломжийг олгосон байна.
5.3.Цахим лавлагаа, тодорхойлолтын хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой хуулийн
этгээдийн нэр, хаяг, бусад шаардлагатай мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд Гаалийн
ерөнхий газрын статистик мэдээлэл болон татварын орлогын асуудал хариуцсан зохион
байгуулалтын нэгж холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн гаалийн байгууллагын цахим
мэдээллийн системд өөрчлөлтийг оруулна.
5.4.Гаалийн байгууллагын цахим мэдээллийн системийг сайжруулах, хөгжүүлэх
түүний нууцлал, аюулгүй байдлыг Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан нэгж хариуцаж,
хяналт тавьж ажиллана.
5.5.Цахим лавлагаа, тодорхойлолтын хэрэглэгчийг бүртгэх, засвар оруулахдаа
цахим гарын үсгийг ашиглаж болно.
Зургаа. Хүлээх хариуцлага
6.1.Гадаад худалдаанд оролцсон иргэн, хуулийн этгээдийн нэрээр статистикийн
мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолтыг хуурамчаар үйлдэхийг хориглоно.
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Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа авах тухай
хүсэлтийг шийдвэрлэх журмын хавсралт 1

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭРЭЭР ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГЭЭР БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙСЭН
БАРААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

НӨАТ, /төг/

Албан, /төг/

Онцгой,
/төг/

Гааль, /төг/

Үнийн дүн /төг/

Үнийн дүн /$/

Нэгж

Тоо хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн он

Марк

Барааны оноосон нэр

Барааны код

Улс

Горим

Мэдүүлгийн №

Огноо

№

.................... РЕГИСТРИЙН ДУГААРТАЙ ..................... -ИЙН НЭРЭЭР ............... ОНД
ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГЭЭР БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙСЭН БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Мэдээ гаргасан /ГГ, ГХ-ны нэр/ ... ... ... ... ...-ийн
/Хэлтэс, газрын нэр/ ... ... ... ... –ийн ГУБ ... ...... ... нэр /ГУБ-ийн тэмдэг/
20... оны ... дугаар сарын ... өдөр

Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа авах тухай
хүсэлтийг шийдвэрлэх журмын хавсралт 2

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭРЭЭР ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГЭЭР БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙСЭН
БАРААНЫ ХУРААНГУЙ ЦАХИМ ЛАВЛАГАА
/ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД/

ААН, Иргэн:
Регистр №:
Лавлагаанд хамаарах огноо:
Бүрдүүлэлт хийсэн эсэх:
Тайлбар:
Лавлагаа гаргасан огноо:
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Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа авах тухай
хүсэлтийг шийдвэрлэх журмын хавсралт 3

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭРЭЭР ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГЭЭР БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙСЭН
БАРААНЫ ХУРААНГУЙ ЦАХИМ ЛАВЛАГАА
/ИРГЭН, ААН-Д/

ААН, Иргэн:
Регистр №:
Хаяг байршил:
Лавлагаанд хамаарах огноо:
Төрөл:
Гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн тоо:
Үнийн дүн /ам.дол/:
Үнийн дүн /төг./:
Гаалийн татвар /төг./:
Онцгой албан татвар /төг./:
Албан татвар /төг./:
НӨАТ /төг./:
Хураамж:
Бүрдүүлэлт хийсэн эсэх:
Тайлбар:
Лавлагаа гаргасан огноо:
Бүрдүүлэлтийн горимууд:

Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолт авах тухай
хүсэлтийг шийдвэрлэх журмын хавсралт 4

ТАТВАРЫН ӨР, АВЛАГЫН ТАЛААР ТОДОРХОЙЛОЛТ
/ИРГЭН, ААН-Д/
ААН, Иргэн:
Регистр №:
Хаяг байршил:
Бүрдүүлэлт хийсэн эсэх:
Татварын өр, авлагатай эсэх:
Тодорхойлолт гаргасан огноо:
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
Дугаар А/150

2018 оны 08 дугаар
сарын 29-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 271 1 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий
газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдааны №05/12
тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагналын шалгуур, олгох журам”-ыг хавсралтаар
баталсугай.
2.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны
удирдлагын газар /О.Цэенрэгзэн/-т даалгасугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2018 оны 08 сарын 29-ний өдрийн А/150 тушаалын
1 дүгээр хавсралт

“ГААЛИЙН АЛБАНЫ ТЭРГҮҮН ДЭЭД ШАГНАЛ”-ын шалгуур, олгох журам
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 Энэхүү журмын зорилго нь “Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагнал”-аар Монгол
Улсын Гаалийн албаны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, онцгой гавьяа байгуулсан
Монгол Улсын болон гадаад улсын байгууллага, иргэн, гаалийн албан хаагчийг шагнахтай
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2 Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагнал олгох асуудлыг Гаалийн удирдах төв
байгууллагын Захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, Гаалийн ерөнхий газрын даргын
тушаалаар олгоно.
Хоёр. Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагналын хэлбэр
2. Энэхүү шагнал нь Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагнал байна.
2.1 Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагнал нь дараах хэлбэртэй:
2.1.1 “Гаалийн алдар” цом
2.1.2 “Гаалийн алдар” тэмдэг
2.2 Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагналыг Гаалийн ерөнхий газрын даргын гарын
үсэг, тамга тэмдэг бүхий “Батламж“ дагалдана.
559

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

2.3 “Гаалийн алдар” цом, батламжаар байгууллагыг, “Гаалийн алдар” тэмдэг,
батламжаар гаалийн албан хаагч, иргэнийг шагнана.
Гурав. Шагнал олгох болзол, шалгуур
3. “Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагнал”-ыг дараах болзол шалгуурыг хангасан
тохиолдолд олгож болно.
3.1 Гаалийн албаны хөгжилд өөрийн оюун ухаан, мэдлэг боловсрол, санал
санаачлага, чадвар боломжоо дайчлан ажилласнаар үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах
гаалийн албаны төрийн тусгай чиг үүрэгт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан;
3.2 Албаны үүргээ гүйцэтгэхдээ мэргэшлийн өндөр ур чадвар, сонор сэрэмж,
мэргэжлийн мэдлэг чадвар, дадлага туршлагаараа онц их хэмжээний үнийн дүн, хор уршиг
бүхий хууль бус үйлдэл илрүүлж, гаалийн зөрчил луйвартай тэмцэхэд үр дүн гаргасан;
3.3 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулж,
бүс нутгийн болон Дэлхийн гаалийн байгууллагын гишүүн улс орнуудын түвшинд Монголын
гаалийн албаны нэр хүндэд сайнаар нөлөөлөхүйц үйл хэргийг санаачилсан, хэрэгжүүлсэн;
3.4 Судалгаа шинжилгээ, олон улсын туршлага, дэвшилтэт инновацид тулгуурласан
оюуны өндөр бүтээмж бүхий бүтээл туурвиж, бүтээлийн үр шимийг гаалийн хяналт
бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн, ахиц дэвшил гаргасан;
3.5 Гаалийн бодлогыг шинэ түвшинд хөгжүүлэхэд хувь хүний болон удирдлагын,
хамт олны манлайллыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, бодитой нөлөөлсөн;
3.6 Төрийн тусгай чиг үүргийн болон хууль хяналтын байгууллага, төрийн бус
байгууллагуудтай гаалийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор хамтран ажиллаж,
шинэ түвшний харилцааг баттай бэхжүүлсэн.
Дөрөв. Шагналд нэр дэвшүүлэх, тодорхойлох
4.1 Энэхүү журмын 3 дугаар зүйлд заасан болзол, шалгуурын аль нэгийг эсхүл заримыг
хангасан Монгол Улсын болон гадаад улсын гаалийн албан хаагч, иргэн, байгууллагыг
гаалийн удирдах төв байгууллагын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, Гаалийн ерөнхий
газрын харьяа гаалийн газар хороод, бусад байгууллагаас шагналд тодорхойлно.
4.2 Энэ журмын 3 дугаар зүйлд заасан болзол шалгуурын аль нэгийг эсхүл заримыг
хангасан Монгол Улсын болон гадаад улсын гаалийн албан хаагч, иргэн, байгууллагыг
Гаалийн ерөнхий газрын дарга өөрийн санаачлагаар Захиргааны зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлэн шагнаж болно. Энэ тохиолдолд шагналын тодорхойлолтыг Төрийн захиргааны
удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж хариуцан гүйцэтгэнэ.
4.3 Энэ журмын 4.2-т заасан Гаалийн ерөнхий газрын даргын эрхэд мөн журмын 5.1т заасан шаардлага хамаарахгүй.
4.3 Шагнуулахаар нэр дэвшүүлсэн тодорхойлолтод дор дурдсан материалыг
бүрдүүлнэ. Үүнд:
4.3.1 Ажил байдал, амжилт бүтээл, энэ журмын 3 дугаар зүйлд заасан болзол
шалгуурыг хангасан эсэхийг нотолсон тодорхойлолт;
4.3.2 Байгууллага, хамт олны хурлын тэмдэглэл;
4.3.3 Шагналд тодорхойлсон албан бичиг;
4.3.4 Шагналд тодорхойлогдсон албан хаагч, иргэний гэрэл зураг, байгууллага
бол танилцуулга.
4.4 Энэ журмын 4.3-т заасан материалын бүрдэл хангагдаагүй тодорхойлолтыг
хүлээж авахгүй.
Тав. Шагналыг шийдвэрлэх, олгох
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5.1 Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагналаар Монгол Улсад гаалийн алба үүсч
хөгжсөний ойн баярын өдөр буюу жил бүрийн 10 дугаар сарын 20-ны өдөр гагцхүү нэг хүнийг
шагнана.
5.2 Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагнал олгох болзол, шалгуур хангасан
тодорхойлолт, материал ирээгүй, эсхүл ирсэн тодорхойлолт материалыг Захиргааны
зөвлөлөөс дэмжсэн шийдвэр гараагүй тохиолдолд тухайн жилийн 10 дугаар сарын 20-ны
өдөр энэ шагналыг гардуулахгүй өнжиж болно.
5.3 Гадаад болон дотоодын байгууллагыг энэ шагналаар шагнах бол энэ журмын
5.1-т заасан хугацаа, шалгуур үйлчлэхгүй байж болно.
5.4 Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж шагналын санал,
тодорхойлолт, холбогдох материалыг жил бүрийн 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө
хүлээн авч, ирүүлсэн тодорхойлолт, материал энэ журмын болзол, шаардлага хангасан
эсэхийг судлан, Гаалийн ерөнхий газрын Захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн,
шийдвэрлүүлнэ.
5.5 Гаалийн ерөнхий газрын Захиргааны зөвлөлийн хурлын гишүүдийн олонхийн
саналаар дэмжигдсэн Монгол Улсын болон гадаад улсын гаалийн албан хаагч, иргэн,
байгууллагад Гаалийн албаны тэргүүн дээд шагналыг батламжийн хамт товлосон өдөр
баяр ёслолын байдалтай, хүндэтгэлтэйгээр гардуулна.
5.6 “Гаалийн алдар” энгэрийн тэмдэг, батламжийг Засгийн газраас тогтоосон мөнгөн
шагналын хэмжээтэй дүйцэхүйц мөнгөн шагнал дагалдана. Гадаадын иргэнийг “Гаалийн
алдар” энгэрийн тэмдгээр шагнахад мөнгөн шагнал олгохгүй.
5.7 “Гаалийн алдар” цом, батламжид мөнгөн шагнал олгохгүй.
5.8 Шагналд тодорхойлж ирүүлсэн иргэн, байгууллагын материалыг буцааж олгохгүй
бөгөөд гаалийн албан хаагчийн материалыг хувийн хэрэгт хадгалж, хэрхэн шийдвэрлэсэн
талаар хариуг мэдэгдэнэ.
5.9 Гаалийн албаны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, гавьяа байгуулсан хувь
хүн, гаалийн албан хаагч нас барсан, өндөр насны тэтгэвэрт гарсан бол “Гаалийн албаны
тэргүүн дээд шагнал”-ыг нэхэн олгож болно.
Зургаа. Алдаршуулах, сурталчлах
6.1 Гаалийн алдар тэргүүн дээд шагнал хүртсэн Монгол Улсын болон гадаад улсын
гаалийн албан хаагч, иргэн, байгууллагыг “Гааль” сэтгүүлийн тэргүүн нүүрэнд фото зураг,
танилцуулга, амжилт бүтээлийн хамт хэвлэн нийтэлнэ.
6.2 “Гаалийн алдар” энгэрийн тэмдэг хүртсэн хүндтэй эрхэмийг Монгол Улсад
Гаалийн Алба үүсч хөгжсөний ойн баярын өдөр хүндэтгэлтэйгээр жил бүр баярын хурал,
баярын концерт, арга хэмжээнд урин залж оролцуулна.
6.3 Энэхүү журмаар зохицуулсан “Гаалийн алдар тэргүүн дээд шагнал” хүртсэн
эрхмийг Үндэсний олон нийтийн болон арилжааны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
сурталчлах, таниулах, алдаршуулах үүргийг Төрийн захиргааны удирдлагын болон Хэвлэл
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан нэгж хариуцна.
Долоо. Бусад
7.1 Шагналын цом, тэмдэг, батламжийг үрэгдүүлсэн тохиолдолд үрэгдүүлсэн этгээд
зардлыг хувиасаа барагдуулсан бол нөхөн олгож болно.
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2018 оны 08 сарын 29-ний өдрийн А/150 тушаалын
2 дугаар хавсралт

“Гаалийн алдар” цомны загвар, нийтлэг тодорхойлолт, бэлгэдэл

1. “Гаалийн алдар” цом нь албаны онцлогийг илэрхийлсэн дүрслэл бүхий босоо
хэлбэртэй, дугуй хэлбэрийн хар чулуун суурин дээр мөнгөлөг металл тулга, түүний
дээр Гаалийн байгууллагын бэлгэдлийг /барааны тэмдэг, лого/ мөнгөлөг металлаар
дүрсэлсэн, чулуун суурины урд талын дээд хэсэгт “МОНГОЛЫН ГААЛЬ”, хойд талын
дээд хэсэгт “MONGOLIAN CUSTOMS”, чулуун суурины урд талын голын хэсэгт
“ГААЛИЙН АЛДАР ТЭРГҮҮН ДЭЭД ШАГНАЛ”, хойд талын голын хэсэгт “CUSTOMS
GLORY” гэсэн алтан шармал металл бичээстэй байна.
2. “Гаалийн алдар” цомны сууринаас орой хүртэл 35 см-ийн өндөр байна.
3. Дугуй хэлбэрийн хар боржин чулуун суурь- Гаалийн албыг бат суурьтай байхыг
илэрхийлж хар боржин чулуун материалаар суурь хийгдсэн байна. Доод суурийн
өндөр 2 см, диаметр 13 см байна. Дунд суурийн өндөр нь 6 см, диаметр нь 12 см
байна. Дээд суурь нь шармал металлаар хийгдсэн байх бөгөөд суурийн өндөр 2 см,
диаметр нь 9 см байна. Суурь нь 3 хэсэг боржин чулууг хэлбэр дүрс загвар гарган
давхарлаж байрлуулсан бүрдэлтэй.
4. Хаш чулуун суурины дээд хэсэгт гаалийн албаны гал голомтыг илэрхийлсэн уран
нарийн хийцтэй гялалзсан мөнгөлөг өнгийн металлаар урласан 4 хөл бүхий “Монгол
тулга” байрлана. Монгол тулганы өндөр 7 см, диаметр 6 см байна.
5. Тулганы голоос дээш Гаалийн байгууллагын бэлгэдэл /барааны тэмдэг, лого/
гялалзсан мөнгөлөг металлаар хийгдэн байрлана. Энэ нь Гаалийн албаны гал
голомт үргэлж мандан бадрахыг бэлгэднэ. Бэлгэдлийн өндөр 18 см, зузаан нь 3 см
байна. Бэлгэдлийн баруун далавчны үзүүрээс зүүн далавчны үзүүр хүртэл 12 см.
6. “Монголын гааль” бичвэрийн үсэгний өндөр нь 0,7 см, үсэг хоорондын зай 0,4
см. “Гаалийн алдар тэргүүн дээд шагнал” бичвэрийн үсэгний өндөр 0,7 см, үсэг
хоорондын зай 0,2 см байна.
7. “Гаалийн алдар” цомыг он удаан жил, үе улиран, хүндэтгэн хадгалахыг тооцоолон,
өнгө алдахгүй сайн чанарын материалаар бат бөх хийж гүйцэтгэнэ.
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2018 оны 08 сарын 29-ний өдрийн А/150 тушаалын
3 дугаар хавсралт

“Гаалийн алдар” тэмдэгний загвар, нийтлэг тодорхойлолт, бэлгэдэл
1. “Гаалийн алдар” энгэрийн тэмдэг нь албаны онцлогийг илэрхийлсэн дүрслэл
бүхий дөрвөн зүг, найман зовхисыг бэлгэдсэн хэлбэртэй, голдоо дугуй хэлбэрийн
хөх цэнхэр дэвсгэр дээр Гаалийн байгууллагын бэлгэдэл /барааны тэмдэг, лого/-г
цагаан өнгөөр дүрсэлсэн. Дугуй дэвсгэрийн дээд хэсэгт “ГААЛИЙН АЛДАР”
гэсэн алтан шар өнгийн бичээстэй, дэвсгэрийн доод хэсэгт арвижин дэвжихийг
бэлгэдсэн алтан шар өнгийн тариан түрүүг хоёр талаар нь ургуулж дүрсэлсэн
байна.
2. “Гаалийн алдар” энгэрийн тэмдэг босоогоор 4 см, өргөн нь 4 см хэмжээстэй байна.
3. Энгэрийн тэмдгийн баруун хойд, зүүн хойд, баруун урд, зүүн урд хэсэгт орчлон
ертөнцийн 4 зовхисыг илэрхийлсэн гаалийн далбааны хөх цэнхэр өнгийн дэвсгэр
бүхий алтан шар металлаар хүрээлсэн хэсэг байх бөгөөд ард нь мөн мөнгөлөг
өнгийн металлаар хийсэн 5 талстаас бүрдэх хэсэг байна.
4. Энгэрийн тэмдгийн дээд, доод, баруун, зүүн хэсэгт орчлон ертөнцийн 4 зүгийг
илэрхийлсэн, гялалзсан алтан шар металлаар хийсэн 5 талстаас бүрдэх хэсэг
байна. Энэ нь гаалийн алдар орчлон ертөнцийн 4 зүг, 8 зовхист тэмүүлэн
цуурайтахыг бэлгэдэнэ.
5. Энгэрийн тэмдгийн голд 3 см-ийн диаметр бүхий алтан шаргал металл хүрээтэй
гаалийн далбааны хөх цэнхэр өнгийн дэвсгэр бүхий дугуй хэлбэрийн хэсэг байх
ба дээд доод хэсгээр бичээстэй, төв хэсэгт нь Гаалийн байгууллагын бэлгэдэл /
барааны тэмдэг, лого/ цагаан өнгөөр дүрслэгдэнэ.
6. Энгэрийн тэмдгийн арын хэсэг зүүж тогтоох сүлбээртэй байна.
7. Энгэрийн тэмдгийн зузаан 2 мм, үндсэн хийц нь металл байна. Энгэрийн
тэмдгийн нүүрэн хэсэг нь халцрах, зурагдаж үрэгдэхээс хамгаалсан өнгөгүй лакан
бүрхүүлтэй байна.
8. “Гаалийн алдар” энгэрийн тэмдгийг он удаан жил, үе улиран, хүндэтгэн хадгалахыг
тооцоолон, өнгө алдахгүй сайн чанарын материалаар бат бөх хийж гүйцэтгэнэ.
---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 09 дүгээр
сарын 13-ны өдөр

Дугаар А/179

Улаанбаатар хот

КОД БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1. дэх заалт, 276 дугаар зүйл,
Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас, хэрэглэл, ялгах тэмдгийн загварын нэр,
код”-ыг 1 дүгээр, “Гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас, хэрэглэл, ялгах тэмдгийн
загварын кодны тайлбар”-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын
газар /О.Цэенрэгзэн/, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс /Д.Долгорсүрэн/ нарт даалгасугай.
ДАРГА
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны
А/179 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

№

Загварын код

Дүрэмт хувцас, хэрэгсэл, ялгах тэмдэг
код

нэр

код

нэр

1

01-01-01-0-1

01

Ёслолын саравчтай малгай /дарга/

2

01-02-04-0-1

02

3

01-03-06-0-4

03

4

01-04-00-0-0

04

Ёслолын саравчтай малгай

5

01-05-01-0-1

05

Албаны саравчтай малгай /дарга/

6

01-06-04-0-1

06

7

01-07-06-0-4

07

Ёслолын саравчтай малгай /дэд дарга, ГЕГ-ын
газрын дарга/
Ёслолын саравчтай малгай /ГЕГ-ын хэлтэс,
дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар,
хорооны дарга/

Албаны саравчтай малгай /дэд дарга, ГЕГ-ын
газрын дарга/
Албаны саравчтай малгай /ГЕГ-ын хэлтэс,
дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар,
хорооны дарга/

8

01-08-00-0-0

08

Албаны саравчтай малгай

9

01-09-01-0-1

09

Ажлын өдөр тутмын саравчтай малгай /дарга/

10

01-10-04-0-1

10

11

01-11-06-0-4

11

12

01-12-00-0-1

12

Ажлын өдөр тутмын саравчтай малгай

01

Малгай

Ажлын өдөр тутмын саравчтай малгай /дэд
дарга, ГЕГ-ын газрын дарга/
Ажлын өдөр тутмын саравчтай малгай /ГЕГ-ын
хэлтэс, дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн
газар, хорооны дарга/

13

01-13-05-0-0

13

Өвлийн үстэй (каракуль) малгай, захтай /дарга,
дэд дарга, ГЕГ-ын газар, хэлтэс, дэргэдэх
байгууллага, харьяа гаалийн газар, хорооны
дарга/

14

01-14-00-0-0

14

Өвлийн малгай, үстэй

15

01-15-00-0-0

15

Өвлийн малгай, ноосон

16

02-01-00-1-0

01

Өвлийн ороолт /эрэгтэй/

17

02-02-00-2-0

02

Өвлийн ороолт /эмэгтэй/

18

02-03-00-1-0

03

Хавар, намрын ороолт /эрэгтэй/

19

02-04-00-2-0

04

Хавар, намрын ороолт /эмэгтэй/

20

02-05-00-0-0

05

Хүзүүний битүү ороолт

21

03-01-03-1-1

01

22

03-02-03-2-1

02

23

03-03-00-1-0

24

03-04-00-2-0

25

03-05-00-1-0

26

02

03

Ороолт

Китель, өмд/
юбка

03

Ёслолын китель, өмд /дарга, дэд дарга эрэгтэй/
Ёслолын китель, юбка /дарга, дэд даргаэмэгтэй/
Ёслолын китель, өмд /эрэгтэй/

04

Ёслолын китель, юбка /эмэгтэй/

05

Албаны китель, өмд /эрэгтэй/

03-06-00-2-0

06

Албаны китель, өмд /эмэгтэй/

27

03-07-00-1-0

07

Зуны цамц, өмд /эрэгтэй/

28

03-08-00-2-0

08

Зуны цамц, өмд, юбка /эмэгтэй/
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29

04-01-00-1-0

01

Ёслолын цамц, урт ханцуйтай /эрэгтэй/

30

04-02-00-2-0

02

Ёслолын цамц, урт ханцуйтай /эмэгтэй/

31

04-03-00-1-0

03

Ёслолын цамц, богино ханцуйтай /эрэгтэй/

32

04-04-00-2-0

04

Ёслолын цамц, богино ханцуйтай /эмэгтэй/

33

04-05-00-1-0

05

Албаны цамц, урт ханцуйтай /эрэгтэй/

34

04-06-00-2-0

06

Албаны цамц, урт ханцуйтай /эмэгтэй/

35

04-07-00-1-0

07

Албаны цамц, богино ханцуйтай /эрэгтэй/

36

04-08-00-2-0

08

Албаны цамц, богино ханцуйтай /эмэгтэй/

04

Цамц

37

04-09-00-1-0

09

Ажлын ноосон цамц /эрэгтэй/

38

04-10-00-2-0

10

Ажлын ноосон цамц /эмэгтэй/

39

04-11-00-1-0

11

40

04-12-00-2-0

12

41

04-13-00-1-0

13

42

04-14-00-2-0

14

43

05-01-00-1-0

01

Ёслолын зангиа /эрэгтэй/

44

05-02-00-2-0

02

Ёслолын зангиа /эмэгтэй/

05

Зангиа

Өдөр тутмын богино ханцуйтай цамц захтай /
хээрийн - эрэгтэй/
Өдөр тутмын богино ханцуйтай цамц захтай /
хээрийн - эмэгтэй/
Өдөр тутмын богино ханцуйтай цамц захгүй,
өмд /хээрийн поло - эрэгтэй/
Өдөр тутмын богино ханцуйтай цамц захгүй,
өмд /хээрийн поло - эмэгтэй/

45

05-03-00-1-0

03

Албаны зангиа /эрэгтэй/

46

05-04-00-2-0

04

Албаны зангиа /эмэгтэй/

47

06-01-00-0-0

01

Ёслолын бээлий

48

06-02-00-1-0

02

Албаны бээлий /савхин - эрэгтэй/

49

06-03-00-2-0

50

06-04-00-1-0

03

Албаны бээлий /савхин - эмэгтэй/

04

Албаны бээлий /ноосон - эрэгтэй/

51

06-05-00-2-0

05

Албаны бээлий /ноосон - эмэгтэй/

52

06-06-00-1-0

06

Албаны бээлий /нимгэн - эрэгтэй/

06

Бээлий

53

06-07-00-2-0

07

Албаны бээлий /нимгэн - эмэгтэй/

54

07-01-00-1-0

01

Өвлийн хүрэм, өмд /эрэгтэй/

55

07-02-00-2-0

02

Өвлийн хүрэм, өмд /эмэгтэй/

56

07-03-00-1-0

03

Хавар, намрын хүрэм /эрэгтэй/

07

Ажлын хүрэм,
өмд

57

07-04-00-2-0

04

Хавар, намрын хүрэм /эмэгтэй/

58

07-05-00-1-0

05

Зуны хүрэм, өмд /эрэгтэй/

59

07-06-00-2-0

06

Зуны хүрэм, өмд /эмэгтэй/

60

08-01-00-0-0

01

Хантааз, гэрэл ойлгогчтой /нимгэн/

02

Хантааз, гэрэл ойлгогчтой /зузаан/

01

Борооны цув урт /эрэгтэй/

02

Борооны цув урт /эмэгтэй/

03

Борооны цув богино /эрэгтэй/

04

Борооны цув богино /эмэгтэй/

61

08-02-00-0-0

62

09-01-00-1-0

63

09-02-00-2-0

64

09-03-00-1-0

65

09-04-00-2-0
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66

10-01-00-0-0

01

Малгайн тэмдэг, ёслолын

67

10-02-03-0-1

02

Ханцуйн ёслолын тэмдэг /дарга, дэд дарга/

68

10-03-00-0-0

03

Ханцуйн ёслолын тэмдэг

69

10-04-03-0-1

04

Ханцуйн албаны тэмдэг /дарга, дэд дарга/

70

10-05-00-0-0

05

Ханцуйн албаны тэмдэг

71

10-06-03-0-1

06

Петлиц, ёслолын /дарга, дэд дарга/

72

10-07-00-0-0

07

Петлиц, ёслолын

73

10-08-03-0-1

08

Петлиц, албаны /дарга, дэд дарга/

74

10-09-00-0-1

09

Петлиц, албаны /ГЕГ/

75

10-10-00-0-2

10

Петлиц, албаны /дэргэдэх байгууллага/

76

10-11-00-0-3

11

Петлиц, албаны /харьяа гаалийн газар, хороо/

77

10-12-01-0-1

12

Мөрдөс, ёслолын /дарга/

78

10-13-02-0-1

13

Мөрдөс, ёслолын /дэд дарга/

79

10-14-01-0-1

14

Мөрдөс, ажлын хувцасны /дарга/

80

10-15-02-0-1

15

Мөрдөс, ажлын хувцасны /дэд дарга/

81

10-16-01-0-1

16

Мөрдөс, цамцны /дарга/

82

10-17-02-0-1

17

Мөрдөс, цамцны /дэд дарга/

83

10-18-00-0-1

18

Мөрдөс, цамцны /ГЕГ/

84

10-19-00-0-2

19

Мөрдөс, цамцны /дэргэдэх байгууллага/

85

10-20-00-0-3

20

Мөрдөс, цамцны /харьяа гаалийн газар, хороо/

10

Хувцасны
дагалдах
хэрэгсэл

86

10-21-00-0-0

21

Ялгах тэмдэг, том

87

10-22-00-0-0

22

Ялгах тэмдэг, жижиг

88

10-23-00-0-0

23

Олон улсын гаалийн тэмдэг

89

10-24-00-0-0

24

Нэрийн тэмдэг

90

10-25-00-0-0

25

Энгэрийн тэмдэг

91

10-26-00-0-0

26

Саан зүүлт

92

10-27-00-1-0

27

Зангианы хавчаар /эрэгтэй/

93

10-28-00-2-0

28

Зангианы хавчаар /эмэгтэй/

94

10-29-00-0-0

29

Товч том, ёслолын

95

10-30-00-0-0

30

Товч жижиг, ёслолын

96

10-31-00-0-0

31

Товч том, албаны

97

10-32-00-0-0

32

Товч жижиг, албаны

98

11-01-00-1-0

01

Тэлээ, ёслолын /эрэгтэй/

99

11-02-00-2-0

02

Тэлээ, ёслолын /эмэгтэй/

100

11-03-00-1-0

03

Тэлээ, албаны /эрэгтэй/

101

11-04-00-2-0

04

Тэлээ, албаны /эмэгтэй/

11

Тэлээ, бүс

102

11-05-00-1-0

05

Суран бүс ажлын /эрэгтэй/

103

11-06-00-2-0

06

Суран бүс ажлын /эмэгтэй/

104

12-01-00-0-0

01

Цүнх ажлын

105

13-01-00-0-0

01

Оймс, ноосон

12

Цүнх

13

Оймс

106

13-02-00-0-0

02

Оймс, даавуун

107

14-01-00-0-0

01

Өвлийн гутал

108

14-02-00-0-0

02

Пүүзэн гутал

109

14-03-00-1-0

03

Ботинк гутал /эрэгтэй/

14

Гутал

110

14-04-00-2-0

04

Ботинк гутал /эмэгтэй/

111

14-05-00-0-0

05

Хагас түрийтэй ажлын гутал /цөлийн шар/
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112

15-01-00-0-0

113

16-01-00-1-0

114

16-02-00-2-0

115
116

15

Нүдний шил

01

Нүдний шил

Дотуур өмд,
цамц

01

Дотуур өмд, цамц /эрэгтэй/

02

Дотуур өмд, цамц /эмэгтэй/

17-01-00-0-5

01

Хамгаалалтын шил

17-02-00-0-5

02

Шүүлтүүртэй маск

16

117

17-03-00-0-5

03

Хүчил, шүлтэд тэсвэртэй хамгаалалтын нүдний
шил

118

17-04-00-0-5

04

Шүлтүүртэй маск

119

17-05-00-0-5

05

Хүчил, шүлтэд тэсвэртэй хормогч

120

17-06-00-0-5

06

Хүчил, шүлтэд тэсвэртэй ханцуйвч

121

17-07-00-0-5

07

Хүчил, шүлтэд тэсвэртэй бээлий

122

17-08-00-0-5

08

Усны гутал

123

17-09-00-0-5

17

Тусгай
зориулалтын
хувцас

09

Халат

124

17-10-00-0-5

10

Хүчил, шүлтэд тэсвэртэй ажлын хувцас /өмд,
цамц/

125

17-11-00-0-5

11

бамбайн хамгаалалт

126

17-12-00-0-5

12

Албаны тусгай зориулалтын комбинзон /эрэлч
нохой/

127

17-13-00-0-5

13

Тусгай зориулалтын бүс

128

17-14-00-0-5

14

Эрэлч нохойн сургалтын үед өмсөх зориулалтын
хантааз

129

17-15-00-0-5

15

Хөөн барилтын хувцас

---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны
А/179 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ, ЯЛГАХ ТЭМДГИЙН ЗАГВАРЫН КОДНЫ ТАЙЛБАР
№

1/
хх/

568

№

1-р код - хх - Дүрэмт хувцас, хэрэгсэл,
ялгах тэмдгийн ерөнхий нэр /Малгай
01-хх-хх-х-х/

Дүрэмт хувцас, хэрэглэл, ялгах тэмдэг

01

Малгай

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Ороолт
Китель, өмд/ юбка
Цамц
Зангиа
Бээлий
Ажлын хүрэм, өмд
Хантааз /гэрэл ойлгогчтой/
Борооны цув
Хувцасны дагалдах хэрэгсэл
Тэлээ, бүс
Цүнх
Оймс
Гутал
Нүдний шил
Дотуур өмд, цамц
Тусгай зориулалтын хувцас
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2/
хх/

3/
хх/

4
/x/

5
/х/

2-р код - хх - Дүрэмт хувцас, хэрэгсэл,
ялгах тэмдгийн төрөл /ёслолын
саравчтай малгай 01-02-хх-х-х/

3-р код - хх - албан тушаалын ангилал
/дэд даргын 01-02-02-х-х/

4-р код - х - хүйс /бүгд 01-02-02-0-х/

5-р код - х - гаалийн байгууллагын
төрөл, үйл ажиллагааны төрөл
/Гаалийн ерөнхий газар 01-02-02-0-1/

˗ Ёслолын саравчтай малгай;
˗ Албаны саравчтай малгай;
˗ Ажлын өдөр тутмын саравчтай малгай г.м.
01

˗ ГЕГ-ын дарга

02

˗ ГЕГ-ын дэд дарга

03

˗ ГЕГ-ын дарга; ˗ ГЕГ-ын дэд дарга

04

˗ ГЕГ-ын дэд дарга; ˗ ГЕГ-ын газрын дарга

05

˗ ГЕГ-ын дарга; ˗ ГЕГ-ын дэд дарга; ˗ ГЕГ-ын газар,
хэлтэс, дэргэдэх байгууллагын дарга; - харьяа гаалийн
газар, хорооны дарга

06

˗ ГЕГ-ын хэлтсийн дарга; - Дэргэдэх байгууллагын дарга;
˗ Харьяа гаалийн газар, хорооны дарга

00

Бүгд

1

Эр

2

Эм

0

Бүгд

1

ГЕГ

2

Дэргэдэх байгууллагууд

3

Харьяа гаалийн газар, хороо

4

ГЕГ, харьяа гаалийн газар, хорооны удирдлага

5

Тусгай чиглэл /Эрэлч нохойн сургалтын төв, Гаалийн
Төв болон салбар лаборатори/

0

Бүгд

---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 11 дүгээр
сарын 01-ний өдөр

Дугаар А/195

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 261 дүгээр зүйлийн 261.1 дэх хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.1 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр
сарын 13-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах ломбоны бүртгэлд хяналт тавих журам”-ыг
1 дүгээр хавсралтаар, “Ломбоны тайлан”-гийн маягтын загварыг 2 дугаар хавсралтаар тус
тус баталсугай.
2.Нэг удаагийн ломбоны бүртгэлийг цахим хэлбэрт шилжүүлсүгэй.
3.Энэ тушаалаар баталсан “Гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах ломбоны бүртгэлд
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хяналт тавих журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, хөрөнгө оруулалтын
хэлтэс /Д.Долгорсүрэн/, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Мэдээллийн технологийн
төв /Б.Ганзориг/, Гаалийн газар, хорооны дарга нарт тус тус даалгасугай.
4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны
5 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 327 тушаалыг хүчингүй болсонд
тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2018 оны А/195 дугаар

тушаалын 1 дүгээр хавсралт
ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЗОРИЛГООР АШИГЛАХ
ЛОМБОНЫ БҮРТГЭЛД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 Энэхүү журмын зорилго нь гаалийн хяналтын зорилгоор ашиглах хатуу дугаар
бүхий нэг удаагийн ломбоны хангалт, хадгалалт, зарцуулалт, бүртгэл, тооцоонд хяналт
тавихад оршино.
1.2 Энэ журмын утгаар “хяналтын ломбо” /цаашид ломбо гэх/ гэдэгт гаалийн хяналтын
зорилгоор ашиглагдах хатуу дугаар бүхий нэг удаагийн ломбыг ойлгоно.
1.3 Ломбоны хатуу дугаарын бүтэц нийт 8 оронтой байна. Эхний 2 орон үсгээр,
сүүлийн 6 орон тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Ломбоны дугаар дахин давтагдахгүй байна.
Хоёр. Ломбыг бүртгэлжүүлэх

2.1 Ломбоны бүртгэл нь цахим байх бөгөөд ломбоны хангалт, бүртгэлийн асуудлыг
гаалийн байгууллагын Санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгж хариуцна.
2.2 Ломбоны хийц, загвар, дугаар, стандартыг өөрчлөх асуудлыг Гаалийн ерөнхий
газрын Гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгж хариуцна.
2.3 Харьяа гаалийн газар, хороо нь дараа оны ломбоны хэрэглээний захиалгыг
тайлант онд төсвийн төсөлтэй хамт Санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлнэ.
2.4 Санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгжийн ломбоны тооцоо хариуцсан нягтлан бодогч
өмнөх олгосон ломбоны тооцоо, албан бичгийг үндэслэн харьяа гаалийн газар, хороонд
ломбыг олгоно. Хариуцсан нягтлан бодогч зарлагын бичилт хийж, баталгаажуулснаар газар,
хороонд ломбоны орлого програмаар очно.
2.5 Гаалийн ерөнхий газраас сүлжээгээр ирсэн ломбоны орлогыг харьяа гаалийн
газар, хорооны тухайн асуудлыг хариуцсан нягтлан бодогч хатуу дугаараар орлогод авч
баталгаажуулна.
2.6 Ломбоны орлого, зарлага, үлдэгдлийн бүртгэлийг харьяа гаалийн газар, хорооны
тухайн асуудлыг хариуцсан нягтлан бодогч нар хөтөлж Гаалийн ерөнхий газрын Санхүүгийн
асуудал хариуцсан нэгжийн хариуцсан нягтлан бодогчид тайланг сар бүр цахимаар, улирал,
жилийн өссөн дүнгээрх тайланг цаасаар баталгаажуулж ирүүлнэ.
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Гурав. Зарцуулалт
3.1 Харьяа гаалийн газар, хорооны тухайн асуудлыг хариуцсан нягтлан бодогч ломбыг
гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагчид олгохдоо тухай бүр
ломбоны дугаарыг бичсэн шаардах хуудсыг үндэслэн зарлагын бичилт хийж олгоно.
3.2 Ломбо хүлээн авсан гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах
байцаагч орлогыг хатуу дугаараар тулган баталгаажуулна. Гаалийн улсын ахлах байцаагч
нь ажиллах хугацаандаа ашиглаагүй үлдсэн ломбыг няравт буцаан хүлээлгэн өгч, ломбоны
зарцуулалтын тайланг цахимаар дараа сарын ажлын эхний 2 хоногт багтаан хариуцсан
нягтлан бодогчид өгнө.
3.3 Тухайн хяналтын бүсэд ажиллаж байгаа гаалийн улсын ахлах байцаагчийн
ашиглаагүй үлдсэн ломбыг дараагийн гаалийн улсын ахлах байцаагчид шилжүүлэхдээ
няравт цахим хүсэлт илгээн шилжүүлнэ. Хүсэлтийг хэвлэн тайланд хавсаргана.
3.4 Гаалийн улсын байцаагч нь ломбоны зарлага хийхдээ Үйлчилгээний хураамжийн
орлогын хуудас /Маягт №1/-г нөхөн бичиж гаалийн улсын ахлах байцаагч зөвшөөрөхөд
төлбөрийн нэхэмжлэх үүсч, ломбоны үнэ төлөгдсөнөөр үлдэгдлээс хасагдана.
3.5 Илүүдэлтэй болон гэмтэлтэй ломбыг гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч нь нярав руу програмаас буцаалт хийн нярав Санхүүгийн асуудал
хариуцсан нэгжийн тухайн асуудлыг хариуцсан нягтлан бодогчид хүсэлт илгээн няравт
хүлээлгэн өгнө.
3.6 Ломбоны хадгалалт, зарцуулалт, тайлагналтад Гаалийн ерөнхий газрын Санхүүгийн
асуудал хариуцсан нэгжийн дарга, харьяа гаалийн газар, хорооны ерөнхий (ахлах) нягтлан
бодогч хяналт тавина.
3.7 Ломбоны тооцоо хариуцсан нягтлан бодогч, нярав амрах, чөлөө авах, удаан
хугацаагаар эмнэлгийн чөлөөтэй байх, ажлаас өөрчлөгдөх зэрэгт тооцоо хийж, үлдэгдлийг
дугаараар нь тодорхой бичсэн актаар хүлээлцүүлнэ.
3.8 Нэг удаагийн ломбыг гаалийн ажилтнаас бусад этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх,
хадгалуулахыг хориглоно. Мөн зориулалт бусаар ашиглахыг хориглоно.
Дөрөв. Хариуцлага
4.1 Ломбо алдагдсан, үрэгдүүлсэн тохиолдолд хариуцсан нягтлан бодогч ломбыг
зарцуулах эрхийг цахим бүртгэлд нэн даруй хаах бөгөөд Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн
хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжээр дамжуулан бусад харьяа гаалийн газар,
хороонд даруй мэдэгдэж, тухайн гаалийн газар, хорооны дарга, гаалийн улсын ахлах
байцаагч, ахлах (ерөнхий) нягтлан бодогч нь буруутай эзнийг нь тогтоон акт үйлдэж,
Сахилгын хороонд шилжүүлнэ.
4.2 Ломбыг зохих журмын дагуу хэрэглээгүй, үрэгдүүлсэн, хулгайд алдсан, хуурамчаар
үйлдсэн, ломбоны зарцуулалтын тайлан, мэдээг заагдсан хугацаанд ирүүлээгүй, дутуу
бүртгэлжүүлсэн бол холбогдох ажилтан /гаалийн улсын байцаагч, хариуцсан нягтлан бодогч,
нярав/-д “Гаалийн улсын байцаагчийн сахилгын дүрэм” болон холбогдох хууль тогтоомжийн
дагуу хариуцлага тооцох бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл хуулийн байгууллагад шилжүүлнэ.
---оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2018 оны А/195 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

Нэг удаагийн ломбоны тайлан

Бүгд үнэ

Тоо

Эхлэх дугаар

Бүгд үнэ

Тоо

Дуусах дугаар

Эхлэх дугаар

ГУБ-ийн дугаар

Дуусах дугаар

Эцсийн
үлдэгдэл

Зарлага

Бүгд үнэ

Тоо

Дуусах дугаар

Эхлэх дугаар

Орлого
Хүлээн авсан огноо

Бүгд үнэ

Тоо

Нэг
бүрийн
үнэ

Дуусах дугаар

№

Эхлэх дугаар

Эхний үлдэгдэл

---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 11 дүгээр
сарын 23-ны өдөр

Дугаар А/208

Улаанбаатар хот

Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн
бүрэлдэхүүн шинэчлэн томилох тухай
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1.Гаалийн ерөнхий газрын Захиргааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн
баталсугай:
Гишүүд:
- Дэд дарга нар
-Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга
-Гаалийн хяналт, шалгалтын газрын дарга
- Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх
газрын дарга
- Хуулийн хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн дарга
- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын
гаалийн улсын ахлах байцаагч
2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06
дугаар сарын 02-ны өдрийн А/123 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 12 дугаар
сарын 20-ны өдөр

Дугаар А/239

Улаанбаатар хот

ЦАХИМ БҮРТГЭЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэг, 20
дугаар зүйлийн 20.2.3 дахь заалт, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх
заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Гаалийн бүрдүүлэлт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөтлөгдөх хавсралтад
заасан маягтуудын бүртгэлийг 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс цахим хэлбэрт
шилжүүлсүгэй.
2.Энэхүү тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гаалийн газар, хороодын дарга, ахлах
нягтлан бодогч нарт, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, хөрөнгө
оруулалтын хэлтэс /Д.Долгорсүрэн/, Мэдээллийн технологийн төв /Б.Ганзориг/ нарт тус тус
үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны
12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 679 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Гаалийн бүрдүүлэлт,
санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөтлөгдөх маягт, түүнийг бүрдүүлэх заавар”, “Гаалийн
бүрдүүлэлт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөтлөх маягтын загвар”-ыг тус тус хүчингүй
болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны
А/239 дүгээр тушаалын хавсралт

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Маягтуудын нэр
Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах хуудас /Маягт №5/
Үзлэг хийсэн тухай акт- Маягт №6
Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг - Үндсэн маягт
Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг - Нэмэлт маягт
Ачааны манифест
Лабораторийн дүгнэлт
Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүн
Салбар лабораторийн сорилтын дүн
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 12 дугаар
сарын 26-ны өдөр

Дугаар А/249

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг , Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, 280 дугаар зүйлийн
280.5 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны “Журам батлах тухай” 345 дугаар тогтоолын
хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн улсын байцаагчид шагнал олгох журам”-ын 2 дугаар
зүйлийн 2.2 дахь хэсэг, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар
сарын 20-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг дүгнэх журам”-ыг нэгдүгээр
хавсралтаар, “Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг дүгнэх жишиг шалгуур үзүүлэлт”ийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн
захиргааны удирдлагын газар /О.Цэенрэгзэн/, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
/Д.Долгорсүрэн/, харьяа гаалийн газар, хороодын дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо--Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн
А/249 дүгээр тушаалын хавсралт

Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг дүгнэх журам
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага болон харьяа гаалийн газар, хорооны гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр
дүнгийн биелэлтийг дүгнэж, үр дүнгийн шагнал олгохтой холбоотой харилцааг энэ журмаар
зохицуулна.
1.2. Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг дүгнэхдээ шударга, ил тод, бодитой
үнэлэх зарчмыг баримтална.
1.3. Гаалийн ерөнхий газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгж
гаалийн улсын байцаагчийн улирлын ажлын үр дүнгийн шагнал олгох хөрөнгийг жил бүрийн
төсөвт тусгаж, батлагдсан хөрөнгийн эх үүсвэрийг Гаалийн ерөнхий газар болон харьяа
гаалийн газар, хороодод хуваарилна.
1.4. Гаалийн ерөнхий газрын Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж, гаалийн
улсын байцаагчийн сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээнд хяналт тавина.
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Хоёр. Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг дүгнэх
шалгуур үзүүлэлт
2.1. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага
болон харьяа гаалийн газар, хороод нь Засгийн газрын 2011 оны “Журам батлах тухай”
345 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн улсын байцаагчид шагнал олгох
журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасан шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд өөрийн
үйл ажиллагааны чиг үүрэг /ажилтны ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолт/-т
нийцүүлэн энэхүү журамд хавсаргасан жишиг үзүүлэлтээр дүгнэнэ.
2.2. Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнгийн шагналын хувь хэмжээг тооцохдоо
тухайн сард ажилласан хоног, ажлын цаг ашиглалтын байдлыг харгалзан бодит ажилласан
хоногоор /өвчтэй, чөлөөтэй, тасалсан өдрүүдийг хасаж/ тооцно.
2.3. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага
болон харьяа гаалийн газар, хороодын дарга нар хариуцсан нэгжийн гаалийн улсын
байцаагчийн ажил үүргийн биелэлтийг энэ журмын 2.1, 2.2-т заасан шалгуур үзүүлэлтээр
сар тутам дүгнэнэ.
2.4. Гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг үнэлэхдээ энэ журмын 2.1-д заасан
шалгуур үзүүлэлт тус бүрт харгалзах үнэлгээ өгч, нийт 100 хүртэлх хувиар дүгнэнэ.
2.5. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага
болон харьяа гаалийн газар, хороодын дарга нарын ажлын үр дүнг Төрийн захиргааны
асуудал эрхэлсэн нэгжийн дарга энэ журмын 2.1-д заасан шалгуур үзүүлэлтээр сар бүр
дүгнэнэ. Төрийн захиргааны асуудал эрхэлсэн нэгжийн даргын үнэлгээнд Дэд дарга хяналт
тавина.
2.6. Гаалийн улсын байцаагч нарын тухайн сарын ажлын үр дүнг дүгнэсэн үнэлгээ,
ажлын үр дүнгийн шагнал олгох хувь хэмжээг, хамт олны хурлын тэмдэглэлийн хамт дараа
сарын 05-ны дотор Гаалийн ерөнхий газрын төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид
хүргүүлнэ.
Гурав. Гаалийн улсын байцаагчид ажлын үр дүнгийн шагнал олгох
3.1. Гаалийн улсын байцаагчийн улирлын ажлын үр дүнгийн шагнал олгохдоо энэ
журмын 2.6 дахь хэсэгт заасны дагуу дүгнэсэн үнэлгээг үндэслэж, шагнал тооцох хувийг
дараах байдлаар тогтооно.

Ажлын үр дүнг тооцох оноо
90-100 хүртэл оноо авсан бол "А"
80-90 хүртэл оноо авсан бол "В"
75-79 хүртэл оноо авсан бол "С"
70-74 хүртэл оноо авсан бол "С"
60-69 хүртэл оноо авсан бол "D"
0-59 хүртэл оноо авсан бол "F"

Үр дүнгийн шагнал
тооцох хувь
30 хувь
25 хувь
20 хувь
15 хувь
/шагнал олгохгүй/
/шагнал олгохгүй/

3.2. Гаалийн улсын байцаагчийн улирлын ажлын үр дүнгийн шагнал тооцохдоо сар
бүрийн ажлын үр дүнгийн үнэлгээний дагуу олгогдох шагналын хувиудын дунджаар тооцно.
/Жишээ нь: Гаалийн улсын байцаагч Х нь улирлын эхний 1-р сард ажлын үр дүнгийн
үнэлгээ “А”, бодогдсон сарын үндсэн цалин 782633 төгрөг /бүтэн ажлын 21 хоног
ажилласан/, 2-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ “В”, бодогдсон сарын үндсэн цалин 559023
төгрөг /ажлын 15 хоног ажилласан/, 3-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ “D” бодогдсон
сарын үндсэн цалин 372682 төгрөг /ажлын 10 хоног ажилласан/ байгаа тохиолдолд сар,
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сард нь шагналыг тооцоолж улирлын ур дүнгийн шагналыг олгоно.
Тухайн улиралд олгох урамшуулал = (782633*30%) + (559023*25%) + (372682*0%) =
234789 + 139755 + 0 = 374544 төгрөг олгоно/
3.3. Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж нь Гаалийн ерөнхий газрын зохион
байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон гаалийн газар, хороодын гаалийн
улсын байцаагч нарын ажлын үр дүнг тооцсон үзүүлэлтийг дараа улирлын эхний сарын 10ны дотор /дөрөвдүгээр улирлын үр дүнг тооцсон үзүүлэлтийг 12 дугаар сарын 20-ны дотор/
нэгтгэн шагнал олгох шийдвэр гаргуулна.
3.4. Гаалийн тухай хуулийн 280 дугаар зүйлийн 280.5 дахь хэсгийг үндэслэн Гаалийн
ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон гаалийн
газар, хороодын гаалийн улсын байцаагч нарын ажлын үр дүнгийн шагналыг улирал бүрийн
дараа сарын 15-ны дотор олгоно.
3.5. Гаалийн улсын байцаагч сар бүрийн ажлын дүнгээр 3 буюу түүнээс дээш удаа
F үнэлгээ авсан тохиолдолд Төрийн албаны тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1.1 дэх
заалтад заасны дагуу ажлын байрны шаардлага хангаагүй гэж үзэж, холбогдох хууль
тогтоомжид заасны дагуу түүнд сахилгын арга хэмжээ ногдуулах үндэслэл болно.
Тав. Бусад зүйл
4.1. Гаалийн гаалийн газар, хороодын удирдлага энэ журмын дагуу гаалийн улсын
байцаагч нарт үр дүнгийн шагнал олгосон гүйцэтгэлийг дараа сарын 20-ны дотор Гаалийн
ерөнхий газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлэх ба тус нэгж
хяналт тавин нэгтгэж, Гаалийн ерөнхий газрын даргад тайлагнана.
4.2. Өндөр амжилт гаргаж, үр бүтээлтэй ажилласан гаалийн улсын байцаагчид
Гаалийн ерөнхий газрын даргын шийдвэрээр гаалийн улсын байцаагчийн ажлын үр дүнгийн
шагналыг дээд хэмжээгээр олгоно.
4.3. Сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд сахилгын шийтгэлгүйд тооцох хугацаа
дуусаагүй гаалийн улсын байцаагчид тухайн улирлын гаалийн улсын байцаагчийн ажлын
үр дүнгийн шагнал олгохгүй.
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Гаалийн улсын байцаагчийн
гүйцэтгэх
чадварын
өсөлт,
дээд байгууллагын шийдвэр
болон
удирдлагаас
өгсөн
үүрэг, даалгаврын биелэлтийг
хангасан байдал, үр дүн

Улирлын ажлын үр дүнгийн
гэрээний биелэлт, хариуцсан
ажлаа
гүйцэтгэх
чадвар,
мэргэшлийн түвшин нь өссөн
байдал
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн
ажлын
чанар,
үр
нөлөөг
дээшлүүлэхэд
гаргасан
санаачилга, үр дүн
Гаалийн улсын байцаагчийн
ёс зүй, харилцааны соёл,
үйлчлүүлэгчийн зүгээс өгсөн
үнэлгээ
Гаалийн хууль тогтоомжийн
сурталчлах,
зөвлөгөө
өгөх,
гаалийн зөрчлийг илрүүлэх,
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
хийсэн ажлын үр дүн

/

• Удирдлагаас өгсөн үүрэг
даалгаврын биелэлт

• Гаалийн
тухай
хууль,
тогтоомжийг
сурталчлах,
зөвлөгөө
өгөх,
гаалийн
зөрчлийг илрүүлэх, урьдчилан
сэргийлэх чиглэлээр хийсэн
ажлын үр дүн
• Удирдлагаас өгсөн үүрэг
даалгаврын биелэлт

• Харьяа гаалийн газар,
хороодыг мэргэжил арга
зүйгээр ханган ажилласан
байдал

Ёс зүй, сахилга хариуцлага
Ажлын цаг ашиглалт

•
•

• Ёс
зүй,
сахилга
хариуцлага
• Ажлын цаг ашиглалт

Ёс зүй, сахилга хариуцлага
Ажлын цаг ашиглалт

• Удирдлагаас өгсөн үүрэг
даалгаврын биелэлт

• Зөрчил илрүүлэлт
• Гаалийн
тухай
хууль,
тогтоомжийг
сурталчилсан,
зөвлөгөө өгсөн байдал

•
•

Ажлын үр дүнг дүгнэх онцлог шалгуур үзүүлэлт
Гаалийн ерөнхий газрын
зохион байгуулалтын
Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт
Гаалийн газар, хороодын
бүтцийн нэгж, дэргэдэх
хариуцсан гаалийн улсын
дарга нарын
байгууллагын дарга болон
байцаагчийн
гаалийн улсын байцаагчийн
ажлын • Хариуцсан
ажлын
• Төлөвлөгөөт
ажлын • Төлөвлөгөөт
биелэлт
гүйцэтгэл
биелэлт
байрны • Мэргэшлийн түвшин нь
• Ажлын
байрны • Ажлын
тодорхойлолтод заасан чиг тодорхойлолтод заасан чиг өссөн байдал
үүргийн биелэлт, ур чадвар
үүргийн биелэлт, ур чадвар
• Ажлын
зохион • Ажлын зохион байгуулалт, • Гаалийн
хяналт,
байгуулалт,
идэвх идэвх санаачилга, үр дүн
бүрдүүлэлтийн ажлын чанар,
санаачилга, үр дүн
үр нөлөө, үр дүн

Үнэлгээ өгсөн: ...........................-ийн дарга /			
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 03 дугаар 		
сарын 26-ны өдөр

Дугаар: А/41

Улаанбаатар хот

							
АЛБАН ХААГЧДЫН ХООЛ, УНААНЫ ЗАРДЛЫН
ХӨНГӨЛӨЛТИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зуйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 14.2.5 дахь заалт, Гаалийн
тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1, 2711.1.12 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн
Газрын 2019 оны 6 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр
олгох журам”-ын наймдугаар зүйлийн 8.2, 8.4 дэх хэсэг, Гаалийн ерөнхий газрын 2019 оны
03 дугаар сарын 21-ний өдрийн Захиргааны зөвлөлийн дугаар хуралдааны шийдвэрийг
үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Гаалийн ерөнхий газар болон дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар,
хороодын нийт албан хаагчдын хоол, унааны зардлын хөнгөлөлтийг 2019 оны 04
дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хавсралтад заасан хэмжээгээр олгохыг Санхүү,
хөрөнгө оруулалтын хэлтэс /Д.Долгорсүрэн/-т зөвшөөрсүгэй.
2. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Хөрөнгө гаргах тухай” Гаалийн ерөнхий
газрын даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/33 дугаар тушаалыг хүчингүй
болсонд тооцсугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж
удирдлагын газар /О.Цэенрэгзэн/-т даалгасугай.
ДАРГА
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II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн
А/41 дүгээр тушаалын хавсралт

Гаалийн ерөнхий газрын болон дэргэдэх байгууллага,
харьяа гаалийн газар, хороодын нийт албан хаагчдын хоол, унааны
зардлын хөнгөлөлтийн хэмжээ

/төгрөгөөр/
№

Газар, хороодын нэр

1 албан хаагчид олгох
хоол, унааны хөнгөлөлт
1 өдрийн
хоолны үнэ

1 өдрийн
унааны үнэ

1 Гаалийн ерөнхий газар болон дэргэдэх байгууллага

3000

500

2 Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар

3000

500

3 Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар
4 Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар
5 Замын-Үүд дэх гаалийн газар

3000
3000
2000

500
500

6 Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар

2000

7 Гашуунсухайт дахь гаалийн газар

2000

8 Дорнод аймаг дахь гаалийн газар

2000

9 Шивээхүрэн дэх гаалийн газар

2000

10 Орхон аймаг дахь гаалийн газар

2000

11 Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар

2000

12 Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар

2000

13 Увс аймаг дахь гаалийн газар

2000

14 Сайншанд дахь гаалийн газар

2000

15 Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар

2000

16 Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн газар

2000

17 Говь-Алтай аймгийн Бургастай дахь гаалийн хороо

2000

18 Хөвсгөл аймгийн Ханх дахь гаалийн хороо

2000

19 Завхан аймгийн Арцсуурь дахь гаалийн хороо

2000

---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 05 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар А/82

Улаанбаатар хот

Хөтөлбөр, дүрэм, төлөвлөгөө батлах тухай
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2681 дугаар зүйлийн 2681.1.5, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1
дэх заалт, Цөмийн энергийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.2, 36 дугаар зүйлийн
36.1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр”-ийг 1 дүгээр, “Гаалийн
хяналт, шалгалтад рентген төхөөрөмж ашиглах үед дагаж мөрдөх цацрагийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм”-ийг 2 дугаар, “Цацрагийн болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээний
төлөвлөгөө”-г 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг дэд дарга /Ё.Бат-Эрдэнэ/-д
даалгасугай.
3.Энэ тушаалыг 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
Б.АСРАЛТ

ДАРГА
---оОо---

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019
оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн
А/82 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
Цөмийн энергийн тухай хуулийн 361 дугаар зүйлийн 361.1.4 дэх хэсэгт заасны дагуу
гаалийн байгууллага нь цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааныхаа онцлогт тохирсон
цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулж, баталгаажуулан мөрдөж,
цацрагийн хамгаалалт аюулгүй ажиллагааг зохицуулахад удирдлагын түвшинд хэрэгжүүлэх
хөтөлбөр төлөвлөгөө юм.
1.1 Зорилго
Гаалийн байгууллага нь гаалийн хяналт, шалгалтад рентген төхөөрөмж ашиглах,
цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, төлөвлөх, удирдлагын менежмент,
дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж, цацрагийн соёлыг хэвшүүлэх, цацрагийн аюулгүй
байдлыг хангуулах, цацрагийн хамгаалалтыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ
хөтөлбөрийн агуулга үйлчилнэ.
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ашиглах, цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, төлөвлөх,
удирдлагын менежмент, дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж, цацрагийн соёлыг
хэвшүүлэх, цацрагийн аюулгүй байдлыг
хангуулах,
II ХЭСЭГ.
ДОТООДДООцацрагийн
ДАГАЖ МӨРДӨХ хамгаалалтыг
ЭРХ ЗҮЙН АКТ
хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ хөтөлбөрийн агуулга үйлчилнэ.
1.2 Хамрах хүрээ

1.2.

Хамрах хүрээ

Энэхүү
хөтөлбөрийг
рентген
төхөөрөмж
бүхий
гаалийн
газар,
хороо,
гаалийн
Энэхүү
хөтөлбөрийг
рентген
төхөөрөмж
бүхий
гаалийн
газар,
хороо,
гаалийн
лаборатори хэрэгжүүлнэ.

лаборатори хэрэгжүүлнэ.
Харилцаа
1.3.1.3 Харилцаа

Аливаа асуудлыг удирдлагын түвшинд холбогдох хууль, дүрмийн хүрээнд шийдвэрлэж
Аливаа
асуудлыг
удирдлагын түвшинд холбогдох хууль, дүрмийн хүрээнд
албан бичгээр
харилцаж
баталгаажуулна.

шийдвэрлэж албан бичгээр харилцаж баталгаажуулна.

Хоёр. Цацрагийн хамгаалалтын ерөнхий шаардлага

Хоёр. Цацрагийн хамгаалалтын ерөнхий шаардлага

2.1 Зохион байгуулалт

2.1.

Зохион байгуулалт
Цацрагийн хяналтын
байгууллага
Хуулийн этгээд,
зөвшөөрөл эзэмшигч

Цацрагийн хамгаалалт,
аюулгүй
байдал хариуцсан ажилтан
Цацрагтай ажиллагчид

МХЕГ–ын ЦЦАБХГ

Харьяа гаалийн газар, хороо,
гаалийн лаборатори
Даргын тушаалаар
томилогдсон албан хаагч
Гаалийн хяналт, шалгалт
хариуцсан ГУБ, ГУАБ, засвар
үйлчилгээний инженер, техникч

2.2. Менежмент
2.2.1 Олон улсын атомын энергийн агентлагаас тогтоосон техникийн болон
аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангасан үйл ажиллагаа явуулах;
2.2.2 Цацрагийн хяналтын байгууллагаас цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагаа
явуулахдаа Цөмийн энергийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, түүнийг
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан Засгийн газрын шийдвэр, дүрэм, журам, заавар
стандартыг мөрдөх;
2.2.3 Цөмийн энергийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3-т заасан
шаардлагатай зөвшөөрлийг авах;
2.2.4 Байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, цацрагийн
болзошгүй ослын төлөвлөгөөг боловсруулах, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний бэлэн
байдлыг хангах;
2.2.5 Эрх бүхий байгууллага, улсын байцаагчаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг
хугацаанд нь биелүүлж хариу мэдэгдэх илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгах арга хэмжээ авах;
2.2.6 Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий Цацрагийн хамгаалалт,
аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан томилж үйл ажиллагаандаа хяналт тавих, хяналтын
тогтолцоог бүрдүүлэх;
2.2.7 Цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;
2.2.8 Цацрагийн хамгаалалтын дэд бүтцийг сайжруулах;
2.2.9 Цацрагийн соёлыг хэвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
2.2.10 Цацрагтай ажиллагчдыг цацрагаас хамгаалах шаардлагатай бүхий л
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хамгаалах хэрэгслээр хангах;
2.2.11 Ажлын байранд цацрагийн түвшинг хянах шаардлагатай хэмжилтийн
багажаар хангах;
2.2.12 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын сургалт, давтан сургалтад
холбогдох ажилтнуудыг бүрэн хамруулах;
2.2.13 Цацрагтай ажиллагчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах;
2.3 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан
2.3.1 Цөмийн энергийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, түүнийг
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан Засгийн газрын шийдвэр, дүрэм, журам, заавар,
стандартыг дотооддоо таниулах, мөрдүүлэх;
2.3.2 Байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн
хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, шинэчлэх, хэргэжүүлэх;
2.3.3. Цацрагийн болзошгүй ослын төлөвлөгөөг боловсруулах, шинэчлэх,
хэрэгжүүлэх;
2.3.4 Байгууллагын цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих;
2.3.5 Цацрагийн хамгаалалтыг сайжруулах талаар шинэлэг санааг хэрэгжүүлэх;
2.3.6 Байгууллагынхаа хэмжээнд цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг
хангуулах, цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх;
2.3.7 Цацрагийн хамгаалалтын дэд бүтцийг сайжруулахад байгууллагын
удирдлагыг мэдээллээр хангах;
2.3.8 Цацрагийн соёлыг хэвшүүлэх;
2.3.9 Ажлын байранд цацрагийн хэмжилт хийх аргуудыг эзэмшсэн байх;
2.3.10 Цацрагийн аюулгүй ажиллагаа бүрэн хангагдаагүй тохиолдолд цацрагийн
хяналтын байгууллагад мэдэгдэх, үйл ажиллагааг зогсоох;
2.4 Цацрагтай ажиллагчид
2.4.1 Цацрагийн аюулгүй ажиллагаа болон рентген төхөөрөмжтэй сайтар
танилцах;
2.4.2 Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн болзошгүй
ослын төлөвлөгөөтэй танилцаж, чанд мөрдөх;
2.4.3 Цацрагийн шарлага үүсгэх хэвийн бус үйл ажиллагааг Цацрагийн
хамгаалалт, аюулгүй байдал хариуцсан ажилтанд мэдэгдэх;
2.4.4 Цацрагийн хамгаалах хэрэгсэл, багаж төхөөрөмжийг зөв зохистой ашиглах,
тогтмол хэрэглэх;
Гурав. Ажлын байрны хяналт
3.1 Цацрагийн үүсгүүр бүхий төхөөрөмжөөс ялгарах ионжуулагч цацрагийн аюулын
зэрэглэлээс хамааруулан цацрагийн үүсгүүр агуулсан ажлын байрыг “Хяналтын бүс” гэж
үзнэ.
3.1.1 Хяналтын бүс гэдэгт ердийн ажлын горимд болон хэвийн бус нөхцөлд цацрагийн
тунг хязгаарлахад шаардлагатай хэмжилт, хамгаалалтын тусгай арга хэмжээ шаардах
ажлын байрыг хамааруулна.
3.1.2 Дээрх бүсэд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- Хяналтын бүсийг зааглана. (50см-с доошгүй зайнд)
- Нэвтрэх боломжийг хязгаарлана.
- Цацрагийн аюулын анхааруулах санамж, тэмдэг байрлуулна.
- Хяналтын хэмжилтүүд хийнэ.
- Уг бүсэд “Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн дагуу ажил гүйцэтгэнэ.
3.2.Дозиметрийн багаж
3.2.1 Байгууллага нь цацрагтай холбоотой үйл ажиллагааг хянах шаардлага
хангасан хүрэлцэхүйц тооны цацрагийн хэмжилтийн багажтай байх ба түүнийг зохих журмын
дагуу тохируулга, засвар үйлчилгээнд хамруулж байна.
3.2.2 Хэмжилтийн багаж төхөөрөмж нь хэмжиж буй цацрагийн төрөл, энергийн
түвшинд тохирсон хэмжих хязгаар бүхий хэвийн ажиллагаа, чанарын баталгаажилтыг
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хангасан байх ёстой.
3.2.3 Хэмжилтийн багажинд засвар үйлчилгээ хийсний дараа, түүнчлэн
цацрагийн хяналтын байгууллагаас тогтоосон хугацаанд дээрх байгууллагын хүлээн
зөвшөөрсөн дозиметрийн тохируулгын лабораторид илгээж тохируулга хийлгэж, хэмжил
зүйн баталгаажилтыг хангасан байна.
3.3 Дотоод хяналт
3.3.1 Өөрийн үйл ажиллагаа нь цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны
шаардлагад нийцэж буйг баталгаажуулах дотоод хяналт, мониторинг тогмол хийж гүйцэтгэнэ.
3.3.2 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан цацрагийн
дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ.
3.3.3 Бүх хугацааны туршид тохирох хяналтуудыг бүрэн гүйцэтгэхээр хангалттай
тооны цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал хариуцсан ажилтантай байна.
3.4 Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналт
3.4.1 Хяналтын бүсэд ажилладаг бүх ажилтан мэргэжлийн шарлагын хувийн
тунгийн хяналтад хамрагдана.
3.4.2 Цацрагийн хяналтын байгууллагатай мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн
хяналтын гэрээ байгуулж, термолюминесценцийн дозиметрийг зүүж ашиглана.
3.4.3 Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн дозиметрийг сар бүр тогтмол
хэмжүүлнэ.
3.4. 4 Хувийн тунгийн хэмжилтийн дүнгийн журнал хөтлөж, нэгтгэн хадгална.
3.4. 5 Хувийн тунгийн хэмжилтийн дүнг цацрагтай ажиллагчдад тухай бүрт
танилцуулна.
3.4.6 Хувийн тунгийн хэмжилтийн дүн их гарсан тохиолдолд цацрагийн хяналтын
байгууллагад түвшинг тогтоолгож, ихэссэн тохиолдолд хяналт, үнэлгээ хийлгэнэ.
3.5 Хэмжилтийн дүнг хадгалах
3.5.1 Ашиглаж, хадгалаж буй цацрагийн үүсгүүрийн тоог хяналтын байгууллагад
тухай бүрт гарган өгөх;
3.5.2 Ажлын байр болон холбогдох хяналтын цэгүүдэд хийсэн гамма цацрагийн
тунгийн чадлын хэмжилтийн дүнг журналд тэмдэглэн хадгалах;
3.5.3 Рентген багаж, төхөөрөмжийн цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг
хангуулах талаар хийсэн хяналт шалгалт, дотоод хяналтын дүнг нэгтгэн тайлагнах;
3.5.4 Багаж тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын паспорт хөтлөх;
Дөрөв. Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм
4.1 Гаалийн хяналт, шалгалтын зорилгоор ашиглаж байгаа цацрагийн үүсгүүр бүхий
тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийн бүртгэлийг хөтлөнө.
4.2 Цацрагийн үүсгүүртэй харьцаж ажиллах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны зааврыг
мөрдөж батлуулна.
4.3 Шаардлагатай ажлын байр, хэмжилтийн багажийн тохируулга баталгаажуулалтыг
хийлгэнэ.
4.4 Ажлын байрны хэмжилт болон, мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн бүртгэл
/журнал хөтлөх/-ийг тогтмол хийж гүйцэтгэнэ.
4.5 Цацрагийн болзошгүй осол, аюулыг мэдээлэх /Цацрагийн аюулгүйн үнэлгээ
хийлгэх, мэргэжлийн тусламж шаардагдсан үед хаана хэнд, ямар байгууллага, албадад
хандахыг тодорхой тусгах/ ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
4.6 Цацрагийн болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэргийг
оруулсан байна.
Тав. Цацрагтай ажиллагсдын эрүүл мэндийн хяналт
5.1 Цацрагийн үүсгүүртэй тоног төхөөрөмж дээр ажиллагсдыг жил бүр мэргэжлээс
шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт оруулж байна.
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Зургаа. Цацрагийн хамгаалалтын сургалт, мэдээлэл
6.1. Цацрагийн хяналтын ажилтан, цацрагтай ажиллагчдад зориулсан цацрагийн
хамгаалалтын чиглэлээр зохиогдох, гэрчилгээтэй сургалтад тоног төхөөрөмж хариуцсан
болон Мэдээлэл технологийн алба, инженер техникийн ажилтнуудыг хамруулна.
6.2 Бусад ажилтнуудад зориулсан цацрагийн мэдлэг дээшлүүлэх дотоод сургалт,
Үүнд:
- Цацрагийн аюулгүй ажиллагаа;
- Аюул ослын нөхцөл байдал;
- Цацрагийн хяналтын бүсийн хил, хэмжээ;
- Дотоод дүрмийн шаардлагууд;
- Ослын төлөвлөгөө, үзүүлэх сургууль зэрэг агуулгаар давтан сургалтыг зохион
байгуулна.
Долоо. Рентген багаж, төхөөрөмжийг ашиглалтаас гаргах
7.1 Ашиглах боломжгүй эвдэрсэн, акталсан рентген багаж, төхөөрөмжийг цацрагийн
хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааг хангасан газар хадгалах;
7.2 Ашиглагдахгүй болсон цацрагийн үүсгүүрийн аюулын зэрэглэлээс хамааруулан
устгах болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн байгууламжид шилжүүлэх, рентген
хоолойг аюулгүй болгох, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
7.3 Улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулах.
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019
оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн
А/82 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТАД РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖ
АШИГЛАХ ҮЕД ДАГАЖ МӨРДӨХ ЦАЦРАГИЙН
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Гаалийн байгууллага рентген багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан гаалийн хяналт,
шалгалтын үйл ажиллагаа явуулахад цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах,
болзошгүй цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд энэхүү дүрмийн зорилго оршино.
1.2. Рентген багаж төхөөрөмж ашиглан үйл ажиллагаа явуулахдаа Цөмийн энергийн
тухай хууль, “Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм”, “Цацрагийн
үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дурэм”, “Цацрагийн аюулгүйн норм” холбогдох бусад
стандартыг баримтална.
1.3. Гаалийн байгууллага нь цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах
асуудлаар мэргэжлийн байгууллагаас мэргэжил арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө авч
ажиллана.
1.4. Рентген төхөөрөмж дээр ажиллаж буй ажилтнууд нь Цөмийн энергийн тухай
хуульд заасны дагуу ажлын байр нь хэвийн бус нөхцөлд хамаарах ба холбогдох хууль
тогтоомжоор олгодог хөнгөлөлтүүд болон богиносгосон ажлын цагтай байна.
1.5. Энэхүү дүрэмд заагдсан нэр томьёог дараах байдлаар ойлгоно.
1.5.1.“Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал” гэж Цөмийн энергийн тухай
хууль /цаашид ЦЭТХ гэх/-ийн 3.1.3-т заасныг;
1.5.2. “Цацрагийн үүсгүүр” гэж ЦЭТХ-ийн 3.1.13-т заасныг;
1.5.3.”Ионжуулагч цацраг” гэж ЦЭТХ-ийн 3.1.7-д заасныг;
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1.5.4.“Шарлага” гэж ЦЭТХ-ийн 3.1.19-д заасныг;
1.5.5.“Мэргэжлийн шарлага” гэж ЦЭТХ-ийн 3.1.20-д заасныг;
1.5.6.“Тун” гэж ЦЭТХ-ийн 3.1.21-д заасныг;
1.5.7.”Дозиметр” гэж цацрагийн тунгийн чадал хэмжигч багажийг;
1.5.8.”Цацрагаас хамгаалах хэрэгсэл” гэж хар тугалганы хольц бүхий материалаар
хийгдсэн цацрагийн үйлчлэлийг багасгах зориулалтын нүдний шил, бээлий, хормогч,
хүзүүвч, хөшиг, хаалт зэргийг.
Хоёр. Гаалийн байгууллагын үүрэг
2.1 Гаалийн байгууллага нь рентген төхөөрөмж ашиглан үйл ажиллагаа явуулах
ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт, аюулгүйн шаардлага хангагдсан тухай төрийн
захиргааны байгууллагаар үнэлгээ хийлгүүлэх;
2.2 Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүр бүхий рентген төхөөрөмжийг хүлээн авсан
гаалийн байгууллага нь ажлын 3 хоногийн дотор Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар
/цаашид МХЕГ/-ын, Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газар /цаашид
ЦЦАБХГ/-т мэдэгдэж бүртгүүлэх;
2.3 Гаалийн байгууллага нь цацрагийн үүсгүүр бүхий рентген төхөөрөмж ашиглах,
хадгалах, импортлохтой холбогдолтой үйл ажиллагаа эрхлэхдээ ЦЭТХ-ийн 15.3-т заасны
дагуу МХЕГ-ын ЦЦАБХГ-аас тусгай зөвшөөрөл авах;
2.4 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ЦЭТХ, холбогдох дүрэм, журамд заасан аюулгүйн
шаардлагуудыг хангах, болзошгүй цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн
цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан
байгууллагын даргаар батлуулж хэрэгжүүлэх;
2.5 ЦЭТХ-ийн 28.2.5-д заасны дагуу цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт
тавих алба, эсхүл хариуцсан ажилтныг тухайн газар, хорооны даргын тушаалаар томилох
бөгөөд томилогдсон ажилтныг цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын чиглэлээр 2 жил
тутамд сургалтад хамруулж, зохих цацрагийн хэмжилтийн багажаар хангах;
2.6 Цацрагийн аюулгүй байдалд дотоодын хяналт тавих ажилтанг ажлаас гарах,
чөлөөлөгдөх, шинээр томилох тухай бүрт ЦЦАБХГ-т мэдэгдэх;
2.7 Цацрагийн үүсгүүртэй холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа гаалийн
байгууллага нь ЦЭТХ, бусад холбогдох дүрэм, журмыг чанд сахин мөрдөх;
2.8 Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүр бүхий рентген төхөөрөмжийг шинээр худалдан
авах буюу суурилуулах, шилжүүлэх, ашиглалтаас гарах тохиолдолд ЦЦАБХГ-т мэдэгдэх;
2.9 Рентген төхөөрөмжийг ашиглах, хадгалах үед техник хяналтын дэвтэр хөтлөж,
шалгасан үр дүн ба илэрсэн гэмтэл засвар үйлчилгээ хийлгэсэн он, сар, өдрийг бичиж,
ашиглалтын тайлан мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Мэргэжлийн
хяналтын байгууллагад албан бичгээр хүргүүлэх;
2.10 Рентген төхөөрөмж ажиллуулах, угсрах, засах тохиолдолд тусгай хөтөлбөрийн
дагуу сургалтад хамрагдсан үнэмлэхтэй эрх бүхий ажилтныг ажиллуулах;
2.11 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг бүрэн
хангасан орчин нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах;
2.12 Технологийн болон аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангахгүй болсон рентген
багаж, тоног төхөөрөмжийг дотоод хяналтын ажлын хэсэг гаргаж устгал хийн тайланг
мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хүргүүлж, цацрагийн үүсгүүрийн улсын бүртгэлээс
хасуулах;
2.13 Гаалийн байгууллага нь ЦЭТХ-ийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 болон 43.5-д заасны
дагуу цацрагтай ажиллагч операторууд, инженер техникийн ажилтан, гаалийн улсын
байцаагчийг мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналт болон мэргэжлээс шалтгаалах
өвчний эмнэлгийн үзлэгт тогтмол хамруулах ба цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалах хэрэгслээр
585

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

хангах;
2.14 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө МХЕГ-т хүсэлт гаргаж
эрхээ сунгуулах;
2.15 МХЕГ-ын ЦЦАБХГ-аас олгосон зөвшөөрөлгүйгээр цацрагийн үүсгүүр бүхий
рентген төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, шилжүүлэх, ашиглахыг хориглох.
Гурав. Рентген төхөөрөмжтэй ажиллах үед тавигдах шаардлага
3.1.1. Рентген төхөөрөмжийг цацрагийн аюулгүйн стандарт болон бусад холбогдох
дүрэм, журамд заасны дагуу ажлын байрыг урьдчилан бэлтгэн цацрагийн хамгаалалт
аюулгүйн шаардлага хангасан зориулалтын байранд явуулах;
3.1.2. Рентген төхөөрөмжийг ашиглан гаалийн хяналт, шалгалт хийж буй ажлын
байрны хэмжээ болон өрөөний хана, хаалга, шил, таазны хамгаалалтыг цацрагийн аюулгүйн
стандартын дагуу хийх, рентген цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалагдсан байх;
3.1.3. Цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан нь холбогдох хууль, дүрэм
журмыг чанд баримтлан ажиллах;
3.1.4. Рентген төхөөрөмж шинээр ашиглахын өмнө хадгалалт, хамгаалалтын байдал
болон лац, ломбо бүрэн бүтэн байдлыг шалгасны дараа ашиглалтын дэвтрийг хөтлөх;
3.1.5. Цацрагийн үүсгүүр бүхий гаалийн хяналт, шалгалтын төхөөрөмж бүрт аюулгүй
ажиллагааны болон ажиллуулах зааварчилгааг тод харагдахуйц байрлуулах;
3.1.6. Цацрагтай ажиллах үедээ туршилт хийж, шинжилгээний зүйл болгож аль нэг
эрхтэнээ үндэслэлгүйгээр цацрагийн нөлөөнд өртүүлэхгүй байх;
3.1.7. Рентген төхөөрөмж ашиглаж буй ажлын байранд агааржуулалтын систем
суурилуулан, агааржуулалт тогтмол хийгдэж байх нөхцөл боломж хангагдсан байх;
3.1.8. Цацрагтай ажиллагчид нь хувийн хамгаалах хэрэгсэл /хормогч, бээлий, нүдний
шил/ болон зөөврийн хамгаалалтын хэрэгслээр бүрэн хангагдах, тэдгээрийн тугалган
эквивалентийг үзүүлсэн тэмдэгтэй байх;
3.1.9 Хамгаалах хэрэгслүүдийг нугарч урагдахаас сэргийлж, зөв хадгалах;
3.1.10. Рентген төхөөрөмжид дараахь дүрс бүхий цацрагийн аюулын анхааруулах
тэмдэг, санамж бичгийг байрлуулах, уг тэмдэг, санамж бичгийг шар өнгийн фон дээр хараар
бичих, дан хараар бичих.

3.2.
3.2.1.

3.2. Зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмжтэй ажиллах үед

Зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмжтэй ажиллах үед
дараах шаардлага тавигдана.
дараахь
тавигдана.
3.2.1 шаардлага
Рентген төхөөрөмжөөр
зорчигч бүрийг албадан шалгахыг хатуу хориглох;
Рентген
зорчигч
бүрийг тохиолдолд
албадан шалгахыг
хатуу
хориглох;
3.2.2төхөөрөмжөөр
Зайлшгүй шалгах
шаардлагатай
төхөөрөмж
ашиглан
шалгуулах,

эсхүл Зайлшгүй
биет үзлэг хийлгэх
сонголтыг
тухайн зорчигчоор
хийлгэх, энэ
тухай тэмдэглэл
хөтлөн
3.2.2.
шалгах
шаардлагатай
тохиолдолд
төхөөрөмж
ашиглан
гарын үсэг зуруулах;
шалгуулах, эсхүл биет үзлэг хийлгэх сонголтыг тухайн зорчигчоор хийлгэх, энэ
3.2.3 Нэг удаагийн үзлэгийн тун нь нэг зорчигчид жилд 1МЗв-ээс хэтрэхгүй байх;
тухай тэмдэглэл
хөтлөн гарын үсэг зуруулах;
3.2.4 Төхөөрөмжөөр шалгаж байх үед төхөөрөмжийн ойр орчимд соронзон орон
ихтэй Нэг
төхөөрөмж
ажиллуулахгүй
3.2.3.
удаагийн
үзлэгийн тунбайх;
нь нэг зорчигчид жилд 1МЗв-ээс хэтрэхгүй байх;

3.2.5 Рентген төхөөрөмжийг ажиллаж байх үед оператор болон цацрагтай

3.2.4. Төхөөрөмжөөр шалгаж байх үед төхөөрөмжийн ойр орчимд соронзон орон
ихтэй
586 төхөөрөмж ажиллуулахгүй байх;
3.2.5. Рентген төхөөрөмжийг ажиллаж байх үед оператор болон цацрагтай
ажиллах ажилтнаас өөр хүн байлгахгүй байх;
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ажиллах ажилтнаас өөр хүн байлгахгүй байх;
3.3. Ачаа, тээш шалгах рентген төхөөрөмжтэй ажиллах үед дараах шаардлага
тавигдана.
3.3.1 Оператор /Ажиллагч/ болон зорчигчийг рентген төхөөрөмжийн оролт
гаралтын хаалтаас аль болох хол зайтай байлгах;
3.3.2 Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах зориулалт бүхий тугалган хөшигний
бүрэн бүтэн байдлыг тухай бүрт шалгаж, гэмтэлтэй, урагдаж тасарсан тохиолдолд
ашиглахаас татгалзах;
3.3.3 Рентген төхөөрөмжөөр ачаа, тээш шалгах тохиолдолд туннелд хүн болон
амьд амьтан оруулахыг хориглох;
3.3.4 Төхөөрөмж ассаны дараа удирдлагын гар болон туузан дамжуулагчийн
ажиллагааг шалгасны дараа туннелд ачааг хийж ажиллуулах;
3.3.5 Эргэгч гол болон туузан дамжуулга, тугалган хөшигт хүрч болохгүй зөвхөн
компьютерын гарыг ашиглаж ажилуулах;
3.3.6 Ачаа ороогүй үед рентген туяаны гэрэл асаж байвал төхөөрөмж ашиглахыг
хориглох.
3.4 Чингэлэг, ачааны болон суудлын автомашин шалгах суурин болон
хөдөлгөөнт рентген төхөөрөмж /цаашид том оврын РТ гэх/-тэй ажиллах үед дараах
шаардлага тавигдана.
3.4.1 Том оврын РТ-ийг ажиллуулах үед тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч
болон, техникийн засвар үйлчилгээ, тохиргоо хийдэг инженер, техникийн ажилтнууд нь
үндэслэлгүйгээр цацрагийн үйлчлэлд өртөхгүй байх бүхий л нөхцөлөөр хангагдсан байх;
3.4.2 Том оврын РТ-ийг ажиллуулах үед тээврийн хэрэгслийн жолооч, эсхүл
эзэмшигч нь тээврийн хэрэгслийг зааврын дагуу байрлуулах ба бэлэн байдлыг хангаж,
рентген төхөөрөмжийн байгууламжаас гарсан байх;
3.4.3 Том оврын РТ-ийн байгууламжид хүн байгаа нөхцөлд уг рентген
төхөөрөмжийг ажиллуулахыг хориглох;
3.4.5 Том оврын РТ-ийн байгууламжийн үүдэнд ажиллаж байгаа үед асах гэрлэн
дохиоллыг байрлуулах ба цацрагийн аюулгүйн тэмдэг, санамжуудыг монгол, хятад, англи,
орос хэл дээр ойлгомжтойгоор бичиж, шаардлагатай газруудад байрлуулах.
3.5 Вагон шалгах рентген төхөөрөмжтэй ажиллах үед дараах шаардлага
тавигдана.
3.5.1. Вагон шалгах рентген төхөөрөмжөөр зорчигчтой вагон болон вагоны
жолооч бүхий зүтгүүрийг шалгахыг хатуу хориглох;
3.5.2. Вагон шалгах рентген төхөөрөмж нь вагоны жолоочийг өнгөрүүлсний дараа
үзлэг хийхээр тохируулагдсан байх.
3.6 Лабораторийн шинжилгээний зориулалттай рентген үүсгүүртэй ажиллах
үед дараах шаардлага тавигдана.
3.6.1. Багажийг асааж шинжилгээ эхлэхийн өмнө рентген туяаны талаарх дүрэм,
журам, зааврыг судалсан байх;
3.6.2. Багажийн ойролцоо тэсрэмтгий бодис болон бусад хортой хийнүүд
байлгахыг хориглох;
3.6.3. Багажийг ажиллуулж байх үед өрөөний агааржуулалт сайн байх;
3.6.4. Багажны гадаад бүрээс хэсгийг салгах, бол энэ үйлдлийг зөвхөн оператор
хийх;
3.6.5. Хэрэв 3.6.4-т заасан үйлдлийг хийх бол багажны аюулгүй ажиллагааны
заавартай танилцсан байх;
3.6.6. Багажны их засварыг 3-5 жил тутамд хийлгэж байх, өдөрт 50 ширхэг
дээжнээс илүү дээжид хэмжилт хийхгүй байх.
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Дөрөв. Болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээ
4.1. Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор рентген төхөөрөмжийг асаалттай
хараа хяналтгүй орхихыг хориглох;
4.2. Болзошгүй ослын үед цацрагийн хяналтын ажилтан, оператор нь хувийн
дозиметр зүүсэн байх;
4.3. Цацрагийн хяналтын ажилтан, оператор нь цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах
зорилгоор ажлын аюулгүйн бүсийг тогтоож, тод өнгийн улаан туузаар аюултай бүсээр
хил тогтоож, цацрагийн аюулын тэмдэг, санамжийг байрлуулж, хүн нэвтрүүлэхгүй байх
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;
4.4. Рентген төхөөрөмжөөр овор ихтэй ачаа,бараа шалгах явцад туннел дотор ачаа
бараа гацсан тохиолдолд төхөөрөмжийн рентген туяаг унтрааж ачаа, барааг гаргаж авах;
4.5. Ослын үед рентген төхөөрөмжийн хамгаалалтын тугалган хөшгийг нээж харах,
туннелд нэвтрэх болон хуруу гараа хийхийг хатуу хориглох;
4.6. Цацрагтай ажиллагчид нь рентген төхөөрөмжийн цацрагийн осол гэмтэл,
шарлагад өртөх нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд байгууллагын цацрагийн хяналтын
ажилтан нь тухайн харьяалах газрын удирдлагад нэн даруй мэдэгдэх;
4.7. Цацрагийн хяналтын ажилтан, оператор /ажиллагч/ нь цацрагийн аливаа осол
гарсан үед рентген төхөөрөмж ажиллуулахыг зогсоох;
4.8. Тухайн газар, хорооны удирдлага нь аюулгүй ажиллагааны талаар хариуцлага
хүлээх бөгөөд цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндсэн
чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;
4.9. Цацрагийн хяналтын ажилтан цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу
ажиллаж, рентген төхөөрөмжийн техникийн засвар үйлчилгээг зохих дүрэм, зааврын дагуу
хийгдэж байгаа эсэхийг шалгаж, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох;
4.10. Рентген төхөөрөмжийг ашиглалтаас гаргах, засвар үйлчилгээ хийх, рентген
хоолойг солих бүрт мэргэжлийн хяналтын байгууллагад мэдэгдэж, цацрагийн аюулгүй
байдлыг хангуулсаны дараа засвар үйлчилгээг хийх ба засвар үйлчилгээ дуусмагц цацрагийн
хяналтын ажилтан ажлын байрны цацрагийн тунгийн хэмжилт хийж бүртгэл хөтлөх;
4.11. Байгууллага нь ажлын байрны цацрагийн түвшинг хэмжих зориулалттай
чанарын шаардлага, баталгаажилт хангасан цацрагийн хэмжилт хийх багажтай байх,
хэмжилт хяналтыг тогтмол хийж, дүнг тусгай дэвтэрт тэмдэглэж хадгалах.
Тав. Цацрагийн аюулгүй байдалд дотоодын хяналт тавих
цацрагийн хяналтын ажилтны үүрэг
5.1. Цацрагийн хяналтын ажилтан нь албан тушаалын хувьд цацрагийн үүсгүүр
ашиглагч биш, цацрагийн аливаа осол, хууль бус үйлдэл үүссэн үед цацрагийн үүсгүүр
бүхий тоног төхөөрөмжийн ажиллуулахыг зогсоох;
5.2. Цацрагийн хяналтын ажилтан рентген төхөөрөмжтэй харьцаж ажилладаг гаалийн
улсын байцаагч болон бусад үйлчилгээний ажилтнуудын цацрагийн аюулгүй байдал,
хөдөлмөр хамгааллын талаарх асуудлыг байгууллагын удирдлагад тавьж, шийдвэрлүүлэх,
хөдөлмөр хамгаалал, цацрагийн аюулгүй байдлын талаар ажилтнуудын эрхийг хамгаалах
үүрэг хүлээх;
5.3. Рентген төхөөрөмж суурилуулах, засвар үйлчилгээ, тохируулгын ажил хийж
гүйцэтгэхдээ хувийн дозиметрээ зүүж цацрагаас хамгаалах хэрэгсэл, цацрагийн хэмжилтийн
багаж ашиглах;
5.4. Рентген төхөөрөмж ажиллуулах ажилтныг техникийн болон цацрагийн аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгаа аваагүй тохиолдолд төхөөрөмж дээр ажиллуулахгүй байх;
5.5. Байгууллагын дотоод дүрмийг дагаж мөрдөх, аюулгүй ажиллагаа болон
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хэрэгжилтийг тогтмол шалгаж байх;
5.6. Цацрагтай ажиллагчдыг цацрагийн хамгаалалтын сургалтад хамруулах, засвар
үйлчилгээ хийхэд, ослын үед ажиллах дүрэм, журмыг дагаж мөрдүүлэх;
5.7. Цацрагийн үүсгүүр бүхий рентген төхөөрөмжийн ашиглалтын бүртгэл, дотоод
хяналтын тайлан мэдээг нэгтгэх, хуулийн хугацаанд холбогдох газарт хүргүүлэх.
Зургаа. Засвар үйлчилгээ
6.1 Рентген төхөөрөмж болон цацрагийн үүсгүүр бүхий тоног төхөөрөмжид засвар
үйлчилгээ хийх буюу рентген хоолойг солих тохиолдолд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад
албан бичгээр мэдэгдэнэ.
6.2 Засвар хийх инженер, техникийн ажилтан нь цацрагийн хяналтын ажилтнаас
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авч, хувийн дозиметр зүүж, цацрагийн хэмжилтийн
багажаа урьдчилан бэлтгэсэн байна.
6.3 Засвар үйлчилгээ хийхдээ тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчийн заавар,
зөвлөмжийг дагаж мөрдөх ба түүнд заагдаагүй үйлдлийг дур мэдэн хийхийг хориглоно.
6.4 Рентген цацрагийн индикатор асаж байх үед биеийн аль ч хэсгийг төхөөрөмжийн
туннел руу оруулахыг хатуу хориглоно.
6.5 Засвар үйлчилгээ хийхдээ рентген төхөөрөмжийг цахилгаан тэжээлээс бүрэн
салгасны дараа хийж гүйцэтгэнэ. Цахилгаан хүчдэлээс салгаагүй тохиолдолд засвар
үйлчилгээ хийхийг хатуу хориглоно.
6.6 Засвар үйлчилгээ хийх үед хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах ба
хяналтын бүс тогтоох тууз, анхааруулах тэмдэг, хувийн хамгаалалтын хувцас хэрэгсэл
ашиглана.
6.7 Засвар үйлчилгээ хийхдээ багажны үйлдвэрлэгчийн заавар, зөвлөмжийг дагаж
мөрдөх ба заагдаагүй үйлдэлд дур мэдэн ажиллахыг хориглоно.
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019
оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн
А/82 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

ЦАЦРАГИЙН БОЛЗОШГҮЙ ОСЛЫН ҮЕД
АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Нэг. Зорилго
1.1. Гаалийн газар, хороодод гаалийн хяналт, шалгалтын зорилгоор рентген
төхөөрөмжийг суурилуулах, ашиглах, засвар үйлчилгээ хийх үед цацрагийн шарлагад
өртөх, цацрагийн болзошгүй осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүн ам, цацрагтай
ажиллагсдыг үндэслэлгүйгээр цацрагийн нэмэгдэл шарлагад өртүүлэхгүй байх нөхцөлийг
ханган, цацрагийн осол, ослын нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хариу арга хэмжээ авах,
хор уршгийг арилгахад оршино.
Хоёр. Ерөнхий зүйл
2.1. Гаалийн газар, хороодод гаалийн хяналт, шалгалтын зорилгоор рентген
төхөөрөмжийг суурилуулах, ашиглах, засвар үйлчилгээ хийх үед болон рентген төхөөрөмжийг
агуулж буй байр сав байгалийн гамшигт өртсөн цацрагийн болзошгүй осол бий болсон
нөхцөлд энэхүү төлөвлөгөөний дагуу ажиллана.
2.2. Цацрагийн осол нь байгалийн гамшгийн хүчин зүйл болох гал түймэр, үер ус,
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хүчтэй салхи шуурга, газар хөдлөлт, хүчтэй аадар бороо, цас зуд, аянга буух болон тээврийн
хэрэгсэл осолдох, гэнэтийн халдлага, террорист үйлдэл зэргээс үүсч болзошгүй.
2.3. Дээрх болзошгүй тохиолдлоос урьдчилан сэргийлж дараах бэлэн байдлыг
хангана.
2.3.1. Ослын үед ажиллах төлөвлөгөөтэй байна.
2.3.2. Цацрагийн ослын төлөвлөгөө, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй
танилцсан байна.
2.3.3. Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөрийн дагуу тодорхой давтамжтай ослын
бэлтгэл сургуулилт, дадлагыг тогтмол хийсэн байна.
2.3.4. Цацрагийн болзошгүй ослын хор уршгийг арилгахад шаардлагатай нөөц,
хүч хэрэгслийн хангалтын нөөцийг бүрдүүлэх, томилгоо хийсэн байна.
2.3.5. Тоног төхөөрөмж байрлаж буй байршил, схемийг гаргасан байна.
2.3.6. Осол гарсан үед холбогдох байгууллагад шуурхай мэдэгдэх нөхцөлийг
бүрдүүлсэн байна.
2.3.7. Ослын нөхцөл байдлыг шуурхай дамжуулах бүдүүвч схемтэй байна.
2.3.8. Цацрагийн ослын үед холбоо барих утасны жагсаалтыг тухай бүр
шинэчилнэ.
Гурав. Болзошгүй цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
3.1. Цацрагийн болзошгүй ослын үед хэрэглэх хувийн хамгаалах хэрэгсэл, тусгай
хамгаалалтын хувцас, цацрагийн тун хэмжих багаж, галын хор, эмнэлгийн анхан шатны
тусламж үзүүлэх хэрэгсэл, холбооны хэрэгсэл, гэрэлтүүлэг болон бусад хэрэгцээт тоног
төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. Уг техник хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж, хэрэглээний
зүйлсийг бэлэн байлгах шаардлагатай.
3.2. Цацрагийн осол, зөрчил арилгах сургуулилтыг холбогдох мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байна.
3.3. Гаалийн газар, хороод, лабораторид ашиглагдаж, хадгалагдаж буй рентген
төхөөрөмжийн тоо, бүртгэл, ашиглалт, байршил, хувийн дугаар зэрэг шаардлагатай бүх
мэдээллийг бэлэн байлгаж, өөрчлөлт шилжилт, хөдөлгөөнийг тогтмол бүртгэлжүүлж байна.
Цацрагийн осол гарсан үед гаалийн газар, хороо лаборатори нь өндөржүүлсэн байдалд орж
ослын цагийн байдлыг тухай бүр зарлана.
3.4. Гаалийн газар, хороодын дарга нь цацрагийн ослын үед хэрэгжүүлэх анхан
шатны арга хэмжээ авах удирдамжийг тухай бүр гаргана.
3.5. Рентген төхөөрөмж хариуцсан ажилтнууд цацрагийн хэмжилтийн багаж, хувийн
хамгаалах хэрэгсэл, тугалгажуулсан хувцас, багаж техникийг бүрэн эзэмшсэн байх ба бэлэн
байдлыг тогтмол хангаж ажиллана.
3.6. Цацрагийн түвшиний хэмжилтийг хийж, хяналтын болон ажиглалтын бүсийг
тогтоож бүдүүвч зураг гаргана.
Дөрөв. Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээ
4.1. Рентген тоног төхөөрөмжийн гадна талд ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл гарсан
үед дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
4.1.1. Гаалийн газар, хорооны цацрагийн хяналтын ажилтанд мэдэгдэнэ. Мөн
газар, хороодын удирдлага болон холбогдох албан тушаалтан, холбогдох нэгжид яаралтай
мэдэгдэж үүссэн нөхцөл байдлыг арилгах холбогдох арга хэмжээг шуурхай авч ажиллана.
4.1.2. Цацрагийн хэмжилтийг хийж, тухайн тоног төхөөрөмжөөс аль болох хол
зайнаас эхлэн хэмжилтийг хийж гүйцэтгэнэ.
4.1.3. Рентген төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээлийг салгаж, рентген төхөөрөмжийг
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унтраана.

4.1.4. Хяналтын бүс тогтоож, анхааруулах санамж, тэмдэг байрлуулан хамгаалах
хувцас хэрэгсэл ашиглан засвар үйлчилгээг хийнэ.
4.2. Тоног төхөөрөмжийн рентген хоолой ON төлөвт гацах үед дараах арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
4.2.1.Цацрагийн аливаа аюул осол, цацрагийн үүсгүүрээс шарлага авах
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Цацрагийн хяналтын ажилтантай холбоо барьж дараах
мэдээллийг өгнө. Үүнд:
4.2.1.1. Аюул осол гарсан он сар, өдөр, байршил
4.2.1.2. Багажны загвар, серийн дугаар
4.2.1.3. Багажнаас 1 м зайд цацрагийн тунгийн чадал
4.2.1.4. Рентген хоолой нээлттэй эсэх
4.2.1.5. Багаж ажиллаж буй эсэх
4.2.1.6. Тоног төхөөрөмжийг цахилгаан тэжээлээс салгах боломжтой эсэх
4.2.1.7. Агааржуулалт, салхивч ажиллуулсан эсэх
4.2.1.8. Бусад холбогдох мэдээллийг өгнө
4.3. Рентген төхөөрөмжийн ослын зогсоох товч гацсан үед дараах арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлнэ
4.3.1. Ачаа тээвэрлэгч ременийг зогсооно.
4.3.2. Тоног төхөөрөмжийг үндсэн түлхүүр (удирдлагаар) унтраана.
4.3.3. Цахилгаан тэжээлийн эх үүсвэрээс салгасны дараа засвар үйлчилгээ
хийнэ.
4.4. Рентген төхөөрөмжийг суурилуулах, ашиглах, засвар үйлчилгээ хийх
явцад нэмэгдэл шарлага үүсэх нөхцөл байдал үүссэн үед дараах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ.
4.4.1. Рентген багаж, төхөөрөмж ашиглах явцад ослын нөхцөл байдал үүссэн үед
байгууллагынхаа цацрагийн хяналтын ажилтан болон удирдлагадаа яаралтай мэдэгдэнэ.
Цацрагийн хяналтын ажилтан нь холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэж хариу арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлнэ.
4.4.2. Цацрагтай ажиллагчдад хамгаалах хувцас хэрэгсэл, хувийн дозиметр,
галын хор, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх хэрэгсэл, гэрэлтүүлэг болон бусад
хэрэгцээт багаж, тоног төхөөрөмжийг бэлэн байлгана.
4.4.3. Цацрагийн ослын талаар Мэргэжлийн хяналтын байгууллага, Онцгой
байдлын ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газарт шуурхай
мэдэгдэнэ.
4.4.4. Рентген багаж, төхөөрөмжид гарсан эвдрэл, ослын нөхцөл байдал үүссэн
үед зайнаас эхэлж цацрагийн тунгийн чадлын хэмжилтийг хийнэ.
4.4.5. Рентген багаж, төхөөрөмж ажиллаж байх үед багажин дээрх цацрагийн
анхааруулах гэрлэн дохио асахгүй бол яаралтай засуулах арга хэмжээг авна.
4.4.6. Рентген хоолой нээлтэй үед багаж гацсан тохиолдолд цахилгаан тэжээлийн
эх үүсвэрээс яаралтай салгах шаардлагатай.
4.4.7. Засвар үйлчилгээний үед газардуулгын холболтын бүрэн бүтэн байдлыг
шалгаж ажлаа эхлэнэ.
4.5.Газар хөдлөлт, аянга цахилгаан болон цахилгааны гэмтлээс болж рентген
төхөөрөмжид гал гарсан үед дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
4.5.1. Гал унтраагуур, элс хүрз, гал цохиж унтраах хэрэгсэл ашиглан анхан шатны
арга хэмжээ авна.
4.5.2. Ажиллагсдын, эд зүйлсийг галын бүсээс зайлуулж гаргана.
4.5.3. Цацрагийн тандах хэмжилтийг байнга хийж, цацрагийн түвшиний хэмжээг
тогтмол мэдээлж, гал сөнөөгчдөд байнга анхааруулж мэдээлнэ.
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4.5.4. Цахилгаан тэжээлийн эх үүсгүүрээс салгана.
4.6. Рентген төхөөрөмжөөр ачаа тээш шалгах үед цацраг идэвхт ачаа, эд зүйлс
илэрсэн үед дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
4.6.1. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад яаралтай мэдэгдэж, хяналтын бүс
4.6.1. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад яаралтай мэдэгдэж, хяналтын бүс
тогтооно.
тогтооно.
4.6.2. Цагдаагийн байгууллага болон тээвэрлэгчид мэдэгдэж ачааны эзнийг олж
Цагдаагийн
саатуулах4.6.2.
арга хэмжээ
авна.байгууллага болон тээвэрлэгчид мэдэгдэж ачааны эзнийг олж
саатуулах арга хэмжээ авна.
Тав. Холбогдох
албан тушаалтан,
албадын албадын
утасны жагсаалт,
мэдээлэл
Тав. Холбогдох
албан тушаалтан,
утасны жагсаалт,
дамжуулах
бүдүүвч
мэдээлэл дамжуулах бүдүүвч
БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА
Утас: ……………
ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН
Утас: ……………

МХЕГ-ын ЦЦАБХГ
Утас: 265645

Утас:

ЦАЦРАГТАЙ АЖИЛЛАГЧ /ОПЕРАТОР/
Утас: ……………

ЦЭК-ын Ажлын Алба
Утас: 62263154

РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖ ХАРИУЦСАН
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
Утас: …………………………

Тагнуулын ерөнхий газрын жижүүр
Утас: 263017, 264017
Утас: 62263154
Цагдаагийн
газар
Утас: 102
ОБЕГ/Аймгийн ОБГ
Утас: 101/105

Зургаа. Болзошгүй цацрагийн осол, зөрчлийн үед нэн даруй мэдэгдэх
мэдээлэл дамжуулах байгууллагуудын бүдүүвч, утасны жагсаалт
Байгууллагын нэр
Мэргэжлийн
ерөнхий газар

хяналтын

Холбогдох газар

Холбоо барих
утас

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын
хяналтын газар

265645

Цөмийн энергийн комиссын
Ажлын Алба

Цөмийн аюулгүй байдлын бодлогын газар

Тагнуулын ерөнхий газар

Ерөнхий жижүүр

263017, 264017

Цагдаагийн ерөнхий газар/
Тухайн аймгийн цагдаагийн
газар

Ерөнхий жижүүр

102
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ОБЕГ/Тухайн аймгийн ОБГ
Аймгийн
Мэргэжлийн
хяналтын газар

Гал түймэртэй тэмцэх алба

101

Шуурхай алба

105

Хилийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар
Замын-Үүд дахь гаалийн газар

(25245) 43222

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар

7036-3883

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

7004-9557

Дорнод аймаг дахь гаалийн газар
Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар
Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар

Гаалийн газар, хороод

328473

(01582)21672
7042-2686
812015

Увс аймаг дахь гаалийн газар

7045-3347

Орхон аймаг дахь гаалийн газар

7039-6061

Сайншанд дахь гаалийн газар

7052-3833

Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн
газар
Дархан-Уул дахь гаалийн газар

320961
329040
7037-3474

Гашуунсухайт дахь гаалийн газар
Шивээхүрэн дэх гаалийн газар
Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн
газар
Говь-Алтай амгийн Бургастай дахь гаалийн
хороо
Завхан аймгийн Арцсуурь дахь гаалийн
хороо
Хөвсгөл аймгийн Ханх дахь гаалийн хороо

7048-3388

7038-3950

---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 05 дугаар
сарын 24-ний өдөр

Дугаар А/96

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2671 дүгээр зүйлийн 2671.5 дахь заалт, 2711 дүгээр
зүйлийн 2711.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Гаалийн тухай зарим зүйл, заалт шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор Гаалийн ерөнхий
газрын “Мэдээллийн технологийн төвийн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2010 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 641 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Мэдээллийн
технологийн төвийн дүрэм”-ийг хүчингүй болгосугай.
3.Дүрмийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мэдээллийн технологийн төв
/Б.Ганзориг/-т үүрэг болгосугай.
4.Энэхүү дүрмийг тушаал батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/96
дугаар тушаалын хавсралт

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВИЙН ДҮРЭМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.
Мэдээллийн технологийн төв /цаашид “төв” гэх/ гаалийн байгууллагын
мэдээллийн автоматжуулсан систем /програм хангамж, сүлжээ/-ийн хэвийн найдвартай
ажиллагааг хангаж ажиллах болон мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлсний үр
дүнд төрийн үйлчилгээг шуурхай, үр дүнтэй болгох, хяналт шалгалтыг зөв оновчтой зохион
байгуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий гаалийн удирдах төв байгууллагын дэргэдэх нэгж мөн.
1.2.
Төв нь өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа гаалийн удирдах төв байгууллагын
дотоод журам, албан тушаалын тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарийн дагуу явуулна.
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Хоёр.Төвийн удирдлага, зохион байгуулалт
2.1. Гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын шууд удирдлагын доор ажиллана.
2.2. Төвийн орон тоо, зохион байгуулалтын бүтцийг гаалийн удирдах төв байгууллагын
дарга батална.
2.3. Төвийн даргын эзгүйд гаалийн улсын ахлах байцаагч орлоно.
Гурав.Төвийн эрх, үүрэг
3.1. Төв нь дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:
3.1.1. Гаалийн байгууллагын мэдээллийн технологийн бодлогыг боловсруулж
гаалийн удирдах төв байгууллагын даргаар батлуулна;
3.1.2. Мэдээллийн технологийн талаарх Дэлхийн гаалийн байгууллагаас
гаргасан стандарт, заавар, зөвлөмжийг баримтлан ажиллах;
3.1.3.Шинэ техник, технологийн дэвшил, мэдээлэлд тулгуурлан хөрөнгө
оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэхэд санал боловсруулах;
3.1.4. Гаалийн автоматжуулсан мэдээллийн системийн хэвийн үйл ажиллагааг
хангах;
3.1.5. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг
дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх;
3.1.6. Гаалийн газар, хороод дахь мэдээллийн технологийн ажил үйлчилгээг
мэргэжлийн арга зүйн удирдлага, зөвлөмжөөр хангах;
3.1.7. Гаалийн
автоматжуулсан
мэдээллийн
системийн
хүрээнд
серверүүдийн системийн үйл ажиллагааг аюулгүй, найдвартай байдлаар хангах;
3.1.8. Гаалийн мэдээллийн сүлжээг бий болгож ашиглах, хөгжүүлэх, /WAN,
MAN, LAN г.м./ хэвийн найдвартай ажиллагааг хянаж, ханган ажиллах;
3.1.9. Гаалийн системийн хэмжээний сүлжээний техник хэрэгслийн засвар,
үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэх;
3.1.10. Гаалийн байгууллагын Вэб хуудас, дотоод сүлжээний системийн
програм хангамжийн хэвийн ажиллагааг хариуцан ажиллах;
3.1.11. Мэдээллийн системийн нууцлалт, хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй
байдлыг хангах;
3.1.12. Гаалийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний үйл
ажиллагаанд мониторинг хийж, найдвартай ажилагааг хангах;
3.1.13. Төвийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх эрхийн актууд болон норматив
техникийн баримт бичгүүдийг боловсруулах;
3.1.14. Гаалийн байгууллагын мэдээллийн технологитой холбоотой асуудлаар
гаалийн удирдах төв байгууллагад санал оруулах, журам, төсөл боловсруулах.
Дөрөв. Төвийн даргын эрх, үүрэг
4.1. Төвийн дарга дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:
4.1.1. төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, явуулах;
4.1.2. гаалийн удирдах төв байгууллагын даргад төвийн ажилтан, гаалийн
улсын байцаагчийг томилуулж, чөлөөлүүлэх тухай санал өгөх;
4.1.3. төвийн ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ, гаалийн улсын байцаагчтай үр
дүнгийн гэрээ байгуулж, улирал, жилээр дүгнэж ажиллах;
4.1.4. гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа програм
хангамжуудын хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих;
4.1.5. төвөөс шинээр програм хангамжийг боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт
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хийх үйл ажиллагаа нь батлагдсан журмын дагуу гүйцэтгэж байгаад хяналт тавьж ажиллах;
4.1.6. гаалийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг шинээр байгуулах,
өргөжүүлэх ажпыг хэрэгжүүлэх;
4.1.7. төвийн ажилчдыг урамшуулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх
талаар гаалийн удирдах төв байгууллагад санал дэвшүүлэх;
4.1.8. харьяа гаалийн газар, хороодын мэдээллийн технологи хариуцсан
боловсон хүчний асуудлаар гаалийн удирдах төв байгууллагад санал оруулах;
4.1.9. төвийн үйл ажиллагааны үр дүнг бүрэн хариуцах бөгөөд ажлын
тайлангаа хагас жил тутам гаалийн удирдах төв байгууллагын даргад тайлагнах.
Тав. Бусад
5.1. Гаалийн байгууллагын мэдээллийн системийн хөгжүүлэлтэд шаардагдах
санхүүжилтийг гаалийн удирдах төв байгууллагаас төлөвлөнө.
5.2. Төвийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжийг гаалийн удирдах төв байгууллагаас хангана.
5.3. Энэ дүрмээр зохицуулагдаагүй харилцааг Гаалийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна.
......оОо.....

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 05 дугаар
сарын 24-ний өдөр

ДугаарА/97

Улаанбаатар хот

Галын аюулгүй байдлын дүрэм батлах тухай
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх
хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1, Галын аюулгүй байдлын тухай
хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.10 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Гаалийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалт шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор
“Галын аюулгүй байдлын дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Гаалийн ерөнхий газрын даргын 1999 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 519
дүгээр тушаалаар батлагдсан “Галын аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг хүчингүй болгосугай.
3. Дүрмийг харьяа гаалийн газар, хороо, дэргэдэх байгууллагуудад хүргүүлж
тушаалын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар
/Ц.Гэндэнцэвээн/-т даалгасугай.
4. Энэхүү дүрмийг тушаал батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/97 дугаар тушаалын хавсралт

Гаалийн ерөнхий газар, харьяа газар, хороод, салбар байгууллагын
Галын аюулгүй байдлын дүрэм
Нэг. Ерөнхий зүйл
1.1.Энэхүү дүрэм нь Гаалийн ерөнхий газар, түүний харьяа газар, хороод, салбар
нэгжүүдэд галын аюулгүй байдлыг хангуулах, Галын тухай хууль, Засгийн газрын 2016 оны
339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм”, Засгийн газрын
2016 оны 48 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм”-ийг
хэрэгжүүлэхэд оршино.
Хоёр. Дагаж мөрдөх зүйл
2.1. Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.1 дэх заалтад
“холбогдох хууль тогтоомж, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн
шаардлагыг биелүүлэх, галын аюулгүй байдлыг хариуцсан албан тушаалтныг томилох” гэж
заасныг үндэслэн Гаалийн ерөнхий газрын харьяа газар, хороо, салбаруудад байгууллагын
галын аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллах ажилтныг томилох.
2.2.Энэ дүрмийн 2.1 дэх хэсэгт заасан ажилтныг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 26
дугаар зүйлд заасны дагуу хавсран гүйцэтгүүлж болно.
2.3.Галын аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллах ажилтан нь тухайн байгууллагын
албан хаагчдад галын аюулгүй байдлын болон гал унтраах багаж хэрэгслийг ашиглах,
ажиллуулах зааварчилгааг өгсөн байна.
2.4.Галын аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллах ажилтан өөрийн байгууллагад байгаа
гал унтраах багаж хэрэгслүүдийг бүрэн ажиллагаатай байлгах үүргийг хүлээнэ.
2.5.Ажлын байранд ил гал гаргах, тамхи татахыг хориглоно. Зөвхөн зориулалтын
тогтоож өгсөн цэгт тамхи татахыг зөвшөөрнө.
2.6.Аливаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг цахилгааны угсралтын мэргэжлийн
хүнээр дүрмийн дагуу хийлгэж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг газар дээр нь засуулна.
2.7.Ажлын байранд гал гарсан үед хүмүүсийг аврах болон өмч хөрөнгийг гаргах зам
гарцын зураглалыг байрлуулсан байна.
2.8.Ажлын байрны дээвэр, хонгил, аврах шатны талбайд эд зүйл тавих, хураахыг
хориглоно. 		
2.9.Байгууллагын харуул, жижүүр нь сонор сэрэмжтэй байж чухал шаардлагатай
утасны жагсаалт, ажилтнуудын хаягийн бүртгэлийн дэвтэртэй байна.
2.10.Ажлын байранд зориулалтын бус өрөөнд цахилгаан данх, ус буцалгагч,
цахилгаан зуух, халаах буцалгах бусад хэрэгсэл ажиллуулахыг хориглоно.
2.11.Хялбар шатах, тэсэрч дэлбэрэх аливаа бүх төрлийн эд зүйлсийг зориулалтын
байр, агуулах, сав, баглаа, боодолд байж байршуулна.
2.12.Энэхүү дүрмийг зөрчсөн ажилтанд Галын аюулгүй байдлын тухай 25 дугаар
зүйлд заасны дагуу хариуцлага тооцно.
---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 06 сарын
сарын 05-ны өдөр

Дугаар № А/107

Улаанбаатар хот

ЗААВАРЧИЛГАА БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх
хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Гаалийн ерөнхий газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний
өдрийн Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Гаалийн байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчид ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ
мөрдөх “Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийтлэг
зааварчилгаа”-г хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын
газар /Ц.Гэндэнцэвээн/-д үүрэг болгосугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо---

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
06 дугаар сарын 05-ны өдрийн
А/107 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН НИЙТЛЭГ ЗААВАРЧИЛГАА
Зааварчилгааг мөрдөж эхлэх хугацаа:
2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр
Зааварчилгааг хянасан:
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч Ц.Гэндэнцэвээн
Зааварчилгааг боловсруулсан:
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл
Улаанбаатар хот
2019 он

ГАРЧИГ
1

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ
АХУЙН НИЙТЛЭГ ЗААВАРЧИЛГАА ГАРГАХ ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ

2

НЭР ТОМЬ ЁОНЫ ТАЙЛБАР

3

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ
АХУЙН НИЙТЛЭГ ЗААВАРЧИЛГАА
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4

“ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ” ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017.11.02-НЫ ӨДРИЙН
А/249 ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРАНД
ХАМРАГДАХ ЗААВАРЧИЛГАА

5

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРЧИЛГААТАЙ
ТАНИЛЦСАН БОЛОН ТАНИЛЦУУЛСАН ТУХАЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
ХУУДАС
ЗААВАРЧИЛГАА №1.
ОФФИСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРЧИЛГАА

6

7

ЗААВАРЧИЛГАА №2.
ГААЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХАРИУЦСАН ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
НАРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРЧИЛГАА

8

ЗААВАРЧИЛГАА №3.
ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА, АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ ГААЛИЙН УЛСЫН АХЛАХ
БАЙЦААГЧ, ШИНЖЭЭЧ ГААЛИЙН УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ГААЛИЙН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ, НЯРАВ-ЛАБОРАНТЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРЧИЛГАА

9

ЗААВАРЧИЛГАА №4.
ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР АЖИЛЛАХ АЛБАН ХААГЧДЫН
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРЧИЛГАА

10

ЗААВАРЧИЛГАА №5.
АЛБАН ТОМИЛОЛТООР ЯВАХ АЛБАН ХААГЧДЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ
ЗААВАРЧИЛГАА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ АХУЙН НИЙТЛЭГ ЗААВАРЧИЛГАА ГАРГАХ ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ
НЭГ. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
1. “Монгол улсын үндсэн хууль” /1992 он/
- 16 дугаар зүйлийн 16.4 дэх хэсэг, “Ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн
аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх
эрхтэй. Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй;”
2. “Хөдөлмөрийн тухай“ хууль /1999 он/
3. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль /2008 он/
4. “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан
өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай” хууль /1994 он/
5. Төрийн албаны тухай хууль /2017 он/
- 55 дугаар зүйлийн 55.3 дахь хэсэг, “Төрийн байгууллага төрийн албан хаагчийн
сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг боловсруулж
хэрэгжүүлнэ.”
- 61 дүгээр зүйлийн 61.1.2 дахь заалт, “Албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай ажиллах нөхцөлөөр хангуулах;”
6. “Гаалийн тухай” хууль /2008 он/
- 268 дугаар зүйлийн 2681.1.5 дахь заалт, “Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг
уялдуулан зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааг хэвийн
явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх;”
- 268 дугаар зүйлийн 2681.1.6 дахь заалт. ”Бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн
хилээр нэвтрүүлэхтэй холбогдсон энэ хуульд заасан дүрэм, журам, зааврыг
боловсруулах;”
7. “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай” хууль /2015 он/
8. “Зөрчлийн тухай” хууль /2017 он/
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9. ”Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль /2015 он/
ХОЁР. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
1. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний
тухай” Монгол улсын их хурлын 20 дугаар тогтоол /2013 он/
ГУРАВ. МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ
1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 164 дүгээр зөвлөмж /1981 он,
Женев хот/
2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай олон улсын хөдөлмөрийн
байгууллагын 155 дугаар конвенц /1981он/
ДӨРӨВ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
1. “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн Газрын 243 дугаар
тогтоол /2017 он/
2. ”Засгийн Газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол улсын Засгийн газрын 121 дүгээр тогтоолын 3.3.19 дэх
заалт /2016 он/
3. Засгийн Газрын 2015 оны 269 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Дүрэм шинэчлэн
батлах тухай” /Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм/
4. Засгийн Газрын 2018 оны 239 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын замын
хөдөлгөөний дүрэм”
ТАВ. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
1. Монгол улсын Хөдөлмөрийн сайдын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн
зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай” А/114 дугаар
тушаал/ 2015 он/
ЗУРГАА. ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
1. ГЕГ-ын даргын 2016.12.20-ны өдрийн А/93 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”
2. ГТЕГ-ын даргын А/236 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх
бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”
3. “Хөтөлбөр, дүрэм, төлөвлөгөө батлах тухай” ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/82
дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн байгууллагын цацрагийн
хамгаалалтын хөтөлбөр”, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн хяналт, шалгалтад
рентген төхөөрөмж ашиглах үед дагаж мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”,
3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Цацрагийн болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээний
төлөвлөгөө”
4. ГЕГ-ын даргын 2008 оны 682 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн лабораторийн
дүрэм”
5. ГЕГ-ын даргын 2008 оны 683 дугаар тушаалаар батлагдсан “Магадлан шинжилгээ
хийх, дүгнэлт гаргах журам”
6. 2014 онд Монгол Улсын сайд, Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газрын дарга, Сангийн
сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн
хилээр нэвтрүүлэх журам”
7. ГЕГ-ын даргын 2017 оны А/95 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ажлын байрны
тодорхойлолт”
---оОо---
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II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР
1. “хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний
ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд
чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн
арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг;
2. “хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэнд,
хөдөлмөрлөх чадварт үйлдвэрлэлийн аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин
нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг;
3. “хөдөлмөрийн эрүүл ахуй” гэж хөдөлмөрлөх явцад хими, физик, биологийн
хүчин зүйлээс шалтгаалан хүний бие махбодь, мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлөх,
хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл
ажиллагааг;
4. “хөдөлмөрийн нөхцөл” гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл
мэндэд дагнасан буюу хамссан байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн
орчныг;
5. “үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл” гэж хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж өвчлүүлэх,
сэтгэхүйд өөрчлөлт оруулах, хөдөлмөрлөх чадварыг бууруулах, мэргэжлийн өвчин бий
болгох уршиг бүхий үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг;
6. “үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл” гэж ажлын ээлжийн хугацаанд хурц
хордлого, үйлдвэрлэлийн осолд хүргэх, хүний эрүүл мэнд, амь насанд аюул учруулах хүчин
зүйлийг;
7. “ажлын байран дахь эрсдэл” гэж иргэнийг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого,
мэргэжлээс шалтгаалах өвчинд хүргэж болзошгүй ажлын байрны нөхцөлийг;
8. “эрсдэлийн үнэлгээ” гэж ажлын байрны эрсдэлд үнэлэлт өгөх үйл явцыг;
9. “ажлын байр” гэж иргэн, ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйгээ холбоотойгоор
хүрэлцэн очих ёстой ажил олгогчийн шууд ба шууд бус хяналтын дор байх бүх байрыг;
10. “хурц хордлого” гэж цацраг болон биологийн идэвхт бодис, химийн хорт
бодисын нөлөөгөөр хурц, цочмог хэлбэрээр богино хугацаанд хордохыг;
11. “тусгай хувцас” гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс
хамгаалах зориулалт бүхий хувцас, гутал, малгай, бээлий зэрэг хэрэгслийг;
12. “нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл” гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин
зүйлийн нөлөөллөөс ажилтныг хамгаалах зориулалт бүхий хэрэгслийг;
13. “хамтын хамгаалах хэрэгсэл” гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин
зүйлийн нөлөөллөөс хоёр ба түүнээс дээш тооны ажилтныг нэгэн зэрэг хамгаалах зориулалт
бүхий хэрэгслийг;
14. “хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо” гэж
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи бодлого, зорилтыг тодорхойлох,
тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, манлайлах, хяналт тавих, үнэлгээ хийх харилцан
холбоо бүхий удирдлагын үйл ажиллагааны цогцыг;
15. “ахуйн байр” гэж иргэн, ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангахад
чиглэсэн, тусгайлан төхөөрөмжилсөн хувцас солих, түр амрах, хооллох, бие засах, усанд
орох, дулаацах зэрэг зориулалтын өрөө, тасалгааг;
16. “үйлдвэрлэлийн ажлын байрыг хөдөлмөрийн нөхцөлөөр аттестатчилах”
гэж гүйцэтгэж буй ажлын аюултай, хортой, хүнд, ачаалалтай байдал нь хөдөлмөрийн эрүүл
ахуйн нөхцөлийн хэм хэмжээнд нийцэж байгаад үнэлгээ өгөхийг;
17. “хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл” гэж ажилтанд нөлөөлөх үйлдвэрлэлийн
хортой ба аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын
тогтоосон хэм хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг;
18. “үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал” гэж зураг төсөл,
техникийн баримт бичигт заасан нөхцөлийн дагуу тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахад
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байхыг;
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19. “хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт” гэж хөдөлмөрийн
нөхцөл, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хэм
хэмжээг;
20. “үйлдвэрлэлийн осол” гэж хөдөлмөр эрхлэгч иргэн хөдөлмөрлөх үүргээ
биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөхийг;
21. “үйлдвэрлэлийн орчин” гэж аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны
талбай, гадна орчныг;
22. “эрсдэлийн түвшин их ажлын байр” гэж хөдөлмөрлөх явцад ажилтанд учирч
болзошгүй аюултай хүчин зүйлийн магадлал нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр байх;
23. “ажил олгогч” гэж хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажилтан авч ажиллуулж
байгаа этгээдийг;
24. “ажилтан” гэж ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа
иргэнийг;
25. “хөдөлмөрийн гэрээ” гэж нэг талаас ажилтан нь ажил олгогчоос хуульд
нийцүүлэн тогтоосон хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу тодорхой ажил гүйцэтгэх, нөгөө
талаас ажил олгогч нь ажилтанд хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон цалин хөлс олгох, хууль
тогтоомж болон хамтын гэрээ, хэлэлцээрт заасан хөдөлмөрийн нөхцөлөөр хангах тухай
харилцан үүрэг хүлээсэн тохиролцоог;
26. “хөдөлмөрийн хамтын маргаан” гэж хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах,
биелүүлэх, биелэлтэд нь хяналт тавих явцад гэрээ, хэлэлцээрт оролцогч талуудын хооронд
үүссэн саналын зөрүүг;
27.“хөдөлмөрийн нөхцөл” гэж хөдөлмөрлөх явцад ажилтны ажиллах чадвар, эрүүл
мэндэд дагнасан буюу хамссан байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн
орчны хүчин зүйлийг;
28. “байнгын ажлын байр” гэж ажил олгогчийн заасан ажлын байранд, тогтоосон
горимын дагуу түүнээс олгосон хөдөлмөрийн багаж хэрэгслээр, ажил олгогч, эсхүл түүний
төлөөлөгчийн удирдлагын дор баталсан норм, үнэлгээ, сүлжээгээр цалин хөлс авч, ажлын
өдөр, ээлжийн давтамжтайгаар гүйцэтгэх ажил, үүргийг
29. “тээврийн хэрэгсэл” гэж хүн, ачаа, суурилагдсан тоног төхөөрөмжийг замаар
тээвэрлэхэд зориулсан хэрэгслийг;
30. “механикжсан тээврийн хэрэгсэл” гэж мопедоос бусад, хөдөлгүүрээр
тоноглогдсон тээврийн хэрэгслийг;
31. “жолооч” гэж тээврийн хэрэгсэл жолоодож яваа хүн, жолоодлогын дадлага
хийлгэж яваа багш, замаар ердийн хөсөг унаж, хөтөлж яваа хүнийг;
32. “зам” гэж тээврийн хэрэгслээр зорчиход зориулсан зурвас газрыг. Зорчих хэсэг
болон түүний хажуугийн хөвөө, явган хүний зам, тусгаарлах зурвас замд хамаарна;
33. “замын хөдөлгөөн” гэж нийтийн хэрэгцээний зам дээр явганаар болон тээврийн
хэрэгслээр хүн, ачаа шилжих үйл ажиллагааг;
34. “зам тээврийн осол” гэж зам дээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдэн
хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох, тээврийн хэрэгсэл болон зам, замын байгууламж эвдэрч
гэмтэх, ачаа болон бусад эд хөрөнгийн хохирол учрахыг;
35. “замын хөдөлгөөнд оролцогч” гэж замаар явж байгаа жолооч, тээврийн
хэрэгслээр зорчигч, явган зорчигчийг;
36. “замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал” гэж замын хөдөлгөөнд оролцогчийг
зам тээврийн осол, түүнээс үүдэн гарах хор уршгаас хамгаалсан байдлыг;
37. “замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах” гэж зам тээврийн ослоос
урьдчилан сэргийлэх, ослоос үүдэн гарах хохирлыг багасгахад чиглэсэн үйл ажиллагааг;
38. “явган зорчигч” гэж замаар явган яваа /зам дээр ажил үүрэг гүйцэтгэж яваагаас
бусад/ хүн, жагсаалаар яваа болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тэргэнцэртэй, түүнчлэн
тэрэг түрж, чарга чирж, мотоцикл, мопед, унадаг дугуйг хөтөлж замаар яваа хүнийг;
39. “гал түймэр” гэж гал хараа хяналтаас гарч, хүний амь нас, эрүүл мэнд, хувь хүн,
хуулийн этгээдийн эд хөрөнгө, байгаль орчин, нийгэмд хохирол учруулахыг;
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40. “гал түймэр унтраах” гэж гал түймрийн үед хүний амь насыг аврах, гал түймрийг
унтраахын тулд тодорхой хүн хүч, техник хэрэгслээр тохирсон арга, хэлбэрийг ашиглан
гүйцэтгэх үйл ажиллагааг;
41. “галын аюулгүй байдал” гэж учирч болзошгүй гал түймрийн аюулаас хүний
амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, байгаль орчин болон нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалсан
байдлыг;
42. “гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж” гэж барилга байгууламж дахь гал
түймрийг илрүүлэх, мэдээлэх, унтраах автомат тоног төхөөрөмж, утаа зайлуулах систем,
гал унтраах усан хангамж, хүн нэг бүрийн болон нийтийн тусгай аврах хэрэгслийг;
43. “галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичиг” гэж галын
аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой дүрэм, журам, заавар, норм, стандартыг;
44. “гал түймрийн аюултай нөхцөл байдал” гэж гал түймэр гарсан тохиолдолд
хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд шууд аюул учруулах нөхцөл бүрдсэнийг;
45. “гал түймэр гарсан тухай акт” гэж гал түймрийн улмаас хүний амь нас, эрүүл
мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учирсан болохыг нотолсон баримт бичгийг;
46. “гал түймэр гарсан тухай тэмдэглэл” гэж гал түймрийн улмаас хүний амь нас,
эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учраагүй болохыг тодорхойлсон баримт бичгийг;
47. “гал түймрийн аюулын үнэлгээ” гэж барилга байгууламжийн ангилал, зураг
төсөл, хийц, бүтээц, үйлдвэрлэлийн технологи, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн
зориулалт, ашиглалт нь норм, нормативын шаардлагад нийцэж байгаа эсэх, гал түймрээс
учирч болзошгүй хохирлын хэмжээг тодорхойлж үнэлэхийг;
48. “гал түймрээс хамгаалах үйлчилгээ” гэж гал түймрээс хамгаалах тоног
төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, гал түймрээс хамгаалах нэмэлт арга хэмжээ авах, гал
түймэртэй тэмцэх хэсэг, гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги, хяналтын нэгж ажиллуулахыг;
49. “галын аюултай бүтээгдэхүүн” гэж галын эх үүсвэрээс болон химийн урвалын
үйлчлэлээр хялбар авалцан асах, хорт хий, утаа ялгаруулах, тэсэрч дэлбэрэх аюултай
бодис, материалыг ойлгоно.
---оОо--ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ АХУЙН НИЙТЛЭГ ЗААВАРЧИЛГАА
Гаалийн байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчид албан үүргээ гүйцэтгэхдээ
ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг
бүрдүүлэхэд чиглэсэн хөдөлмөр хамгааллын эрхийг хэрэгжүүлэх баталгааг бий болгохтой
холбоотой харилцааг зохицуулахад энэхүү зааварчилгааны зорилго оршино.
Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа /
цаашид ХАБЭАЗ гэх/ нь дараах хэлбэртэй байна. Үүнд:
1. Урьдчилсан зааварчилгаа,
2. Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгаа,
3. Давтан зааварчилгаа.
Урьдчилсан зааварчилгаа гэдэг нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай
хууль тогтоомж, эрүүл ахуй хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, аюулгүй
ажиллагааны улсын стандарт, гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, гаалийн
байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, техникийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, ариун
цэвэр, галын аюулгүй байдал, хувийн хамгаалах хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс
шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого, үүсэх шалтгаан, осолдогчдод үзүүлэх анхан шатны
тусламж зэрэг асуудлыг хамарна. Урьдчилсан зааварчилгааг эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагааны асуудал хариуцсан ажилтан, зөвлөлөөс өгнө.
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Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгаа-г ажилтны ажилладаг гаалийн
газар, хороо, салбар, нэгжийн ажилтны ажлын байр өөрчлөгдөх үед мөн ажилд шинээр
орсон болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийхээр ирж урьдчилсан зааварчилгаа авсан хүмүүс,
оюутан сурагчдад өгнө.
Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгаанд тухайн ажилтны ажлын байр,
гүйцэтгэх ажлын онцлог, машин техник, багаж, хэрэгсэл, ашиглах болон ажлын явцад үүсч
болох сөрөг хүчин зүйл, түүнээс хамгаалах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах заавар, аюулгүйн
ажиллагааны арга барил, гаалийн хяналт шалгалтын болон лабораторийн тоног төхөөрөмж,
тээвэрлэх машин механизм, даралтад сав, шугам хоолой, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн
ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, галын аюулгүй байдлыг хангах журам, гал
түймэр гарсан үед авах арга хэмжээ, гал унтраах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах, хадгалах,
осолдогчдод анхан шатны тусламж зэрэг болно. Энэ зааварчилгааг тухайн газар, хороо,
салбар, нэгжийн дарга, эрхлэгч нар тухай бүр өгнө.
Давтан зааварчилгаа-г ажилтанд өмнө олгосон мэдлэгийг бататгах, баяжуулах
зорилгоор ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгааны агуулгаар өгнө.
Давтан зааварчилгаа нь 3 хэлбэртэй байна. Үүнд:
a. ээлжит давтан,
b. ээлжит бус давтан,
c. ажлын байран дахь өдөр тутмын.
Ээлжит давтан зааварчилгаа-г шинэ техник технологи, машин механизм, тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нэвтрүүлсэн болон ХАБЭА-н дүрэм, журам өөрчлөгдсөн
тохиолдолд өгнө.
ХАБЭАЗ-г ноцтой зөрчсөн хүмүүст, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан
өвчний улмаас болон түр хугацаагаар ажлаас хөндийрөөд эргэн ажилдаа орсон ажилтанд,
мөн албан томилолтоор ажиллахаар явах хүмүүст ээлжит бус давтан зааварчилгаа-г өгнө.
Түүнчлэн ээлжийн ажилтай албан хаагчид ээлж хооронд зорчиход, албан томилолтоор
ажиллахаар явах үед тээврийн хэрэгслийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
талаар холбогдох албан тушаалтан зааварчилгаа өгч, баримтаар баталгаажуулсан байна.
Ажлын байран дахь өдөр тутмын зааварчилгаа-г гаалийн лаборатори, вагон,
цистерн, том оврын тээврийн хэрэгсэл бүхий ачаа тээш, амьтан, тэсэрч дэлбэрэх бодис,
химийн хортой, аюултай бодис зэрэг аюултай ачаанд гаалийн хяналт шалгалтыг хийж
байгаа хүмүүст өгнө.
Ажлын байран дахь өдөр тутмын зааварчилгаа нь товч тодорхой байх ба ажил
эхлэхийн өмнө өгнө.
Ээлжийн амралттай, эрүүл мэндийн болон бусад шалтгаанаар чөлөөтэй, албан
томилолттой, сургалтад хамрагдсан, удирдлагын шийдвэрээр өөр ажил үүрэг гүйцэтгэж
байгаа, жирэмсний болон амаржсаны амралттай, хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа албан
хаагчдыг түр орлон гүйцэтгэх тохиолдолд тухайн ажлын байранд мөрдөгдөх хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгааг дагаж ажиллана.
Харьяа гаалийн газар, хороод энэхүү зааварчилгааг үндэслэж, үйл ажиллагааныхаа
онцлогт тохируулан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа”-г батлан
мөрдүүлж болно.
---оОо---
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“зОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ” ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017.11.02-НЫ ӨДРИЙН А/249
ТУШААЛААР баТЛАГДСАН албан тушаалын ажлын байранд хамрагдах 
зааварчилгаа

-Дарга,
-Дэд дарга,
-Газар, хэлтсийн дарга,орлогч дарга,
-Төвийн дарга,
-Лабораторийн дарга,
-Албаны дарга,
-ГУАБ, ГУБ,
-Бичиг хэргийн эрхлэгч,
-Бичээч, бичиг хэргийн ажилтан,
-Хүргэлт, лавлагаа гаргах ажилтан,
-Даргын туслах,
-Нярав, номын санч-нярав,
-Бага эмч,
-Cпорт заалны менежер,
-Архивын эрхлэгч,
-Архивын ажилтан
-Дарга,
-Орлогч дарга,
-Албаны дарга,
-Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ГУАБ, ГУБ
-Захиргаа, дотоод асуудал хариуцсан ГУАБ,
-Дотоод ажил, тайлан, төлөвлөгөө хариуцсан
ГУАБ,
-Тайлан, төлөвлөгөө хариуцсан ГУБ,
-Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ГУБ,
-Бичиг хэргийн эрхлэгч
-Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан ГУАБ, ГУБ,
-Мэдээллийн технологи хариуцсан ГУАБ, ГУБ,
-Статистик хариуцсан ГУБ

-Хэрэг бүртгэгч ГУАБ,
-Гаалийн зөрчил, хэрэг бүртгэгч ГУБ

-Бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУАБ,
ГУБ
-Барааны
ангилал,
үнэлгээний
хяналт
хариуцсан ГУБ,
-Татвар, тарифын асуудал хариуцсан ГУБ
-Нягтлан бодогч ГУАБ, ГУБ,
-Аж ахуй хариуцсан ГУАБ,
-УОБ, тооцоот хуудас хариуцсан нярав ГУБ,
-Аж ахуйн үйл ажиллагаа хариуцсан зохион
байгуулагч,
-Цогцолборын менежер,
-Үнэт цаас, мөнгөн касс, аж ахуй хариуцсан
нярав

Ажлын
байр

Тайлбар

Зааварчилгаа
№

Оффисийн байранд

Албан тушаал

Захиргааны
чиглэлээр:

1

Оффисийн байранд

Харьяа гаалийн газар, хороод

ГЕГ-ын зохион байгуулалтын нэгж
болон дэргэдэх байгууллага

Зохион
байгуулалтын
бүтэц

Эрсдэлийн
удирдлага,
статистик,
мэдээллийн
технологийн
чиглэлээр:
Гаалийн
зөрчилтэй
тэмцэх,
хэрэг бүртгэх
чиглэлээр:
Гаалийн
үнэ, үнэлгээ,
бүрдүүлэлтийн
чиглэлээр:

Санхүүгийн
чиглэлээр:
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Гаалийн
хяналтын бүсэд

-Цогцолборын менежер,
-Аж ахуйн үйл ажиллагаа хариуцсан зохион
байгуулагч,
-Cпорт заалны менежер,
-Нярав, номын санч-нярав, үнэт цаас, мөнгөн
касс, аж ахуй хариуцсан нярав, УОБ, тооцоот
хуудас хариуцсан нярав
-Бага эмч,
-Цахилгааны инженер,
-Цахилгаанчин, дизельчин,
-Лифтчин,
-Сантехникийн инженер,
-Сантехникийн слесарь,
-Хэвлэх цехийн инженер,
-Хэвлэх цехийн ажилтан,
-Архивын эрхлэгч,
-Архивын ажилтан,
-Жолооч,
-Малын эмч,
-Нохой маллагч,
-Сахиул, манаач,
-Үйлчлэгч,
-Мужаан,
-Гагнуурчин,
-Галч,
-Сахиул, худгийн ажилтан,
-Худгийн моторчин

2

лабораторид

-Лабораторийн дарга,
-Ахлах шинжээч ГУАБ,
-Шинжээч ГУАБ, ГУБ,
-Нярав, лаборант

Гаалийн
хяналт,
шалгалтын
чиглэлээр:

Лабораторийн
чиглэлээр:

1 ба 3

Оффисийн болон ажлын байранд

-Салбарын эрхлэгч,
-ГХШ хариуцсан ГУАБ, ГУБ,
-Чөлөөт бүс хариуцсан ГУАБ, ГУБ,
-Эрэлч нохой хариуцсан ГУБ,
-Рентген тоног төхөөрөмж хариуцсан ГУБ

Үйлчилгээ,
аж ахуйн
чиглэлээр:

1 ба 4

ГЕГ, харьяа гаалийн
газар, хороодод болон
хөдөө, орон нутагт

ГЕГ-ын зохион
байгуулалтын нэгж,
дэргэдэх байгууллага
болон харьяа гаалийн
газар, хороод

Үйлчилгээ, аж ахуйн алба болон харьяа гаалийн газар, хороод

Гаалийн төв
лаборатори болон
харьяа гаалийн
газар, хороодын
салбар лаборатори

Харьяа гаалийн
газар, хороод
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Албан ажлаар:
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ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН
ЗААВАРЧИЛГААТАЙ ТАНИЛЦСАН БОЛОН ТАНИЛЦУУЛСАН
ТУХАЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ХУУДАС
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаатай танилцсан болон
танилцуулсан тухай баталгаажуулалтын хуудас”-ыг дараах зааварчилгаанд тухай бүр өгч,
гарын үсгээр баталгаажуулна. Үүнд:
- Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгаа,
- Ээлжит давтан зааварчилгаа,
- Ээлжит бус давтан зааварчилгаа (Албан томилолтоор явахаас бусад тохиолдолд),
- Ажлын байран дахь өдөр тутмын зааварчилгаа.
ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харьяа гаалийн
газар, хороод нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаатай танилцсан
болон танилцуулсан тухай баталгаажуулалтын хуудас” бүхий Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн зааварчилгааны дэвтэртэй болсон байна.
Дээрх дэвтрийг дууссан тухай бүр байгууллагын архивт (3 жил) хадгална.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгааны
дэвтрийн баталгаажуулалтын хуудасны загвар
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРчилгааТАЙ
ТАНИЛЦСАН БОЛОН ТАНИЛЦУУЛСАН ТУХАЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Нэгжийн нэр ........................................................................
№

Овог, нэр

Албан тушаал

Зааварчилгаатай
танилцсан огноо

Гарын үсэг
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Танилцуулсан ажилтны овог нэр, албан тушаал, гарын үсэг
..............................................................................
---оОо--Зааварчилгаа №1
Нэг. Оффисийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн зааварчилгаа
1.1.1 Ажлын төв байр (оффис)-нд ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа нийт албан хаагчид
дараах зааварчилгааг мөрдөж ажиллана. Үүнд:
- Захиргаа, санхүү, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, эрсдэлийн удирдлага, зөрчил хариуцсан
албан хаагчид ХАБЭАЗ-тай танилцан, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж
ажиллана.
- Өглөө ажлын байранд ирээд цахилгаан хэрэгслүүдийг (компьютер, хэвлэгч, хувилагч,
агааржуулагч гэх мэт) асааж, бүрэн бүтэн, хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана.
- Өрөө тасалгаандаа цонх, хаалгыг нээж, агааржуулалт хийнэ.
- Ажлын байранд согтууруулах ундаа, тамхи хэрэглэхийг хориглоно.
- Өрөө, тасалгаанд галын аюулгүй байдлыг хангаж, эвдрэл, гэмтэлтэй цахилгаан хэрэгсэл
ашиглахгүй байх, үдийн цайны завсарлага болон ажил тарсны дараа бүх цахилгаан
хэрэгслийг залгуураас салган, галын аюулгүй байдлыг хангана.
- Тоног төхөөрөмж, компьютер, техник хэрэгсэл нь цахилгаан гүйдэлд залгах, асаах
товчлуурыг дарах үед хэвийн асахгүй, ажиллахгүй байх, цахилгаан тоног төхөөрөмж
болон цахилгааны залгуурт халалт үүсэх зэрэг тохиолдолд дур мэдэн асааж, ажиллуулах
оролдлого хийлгүйгээр холбогдох мэргэжилтэнд хандаж, засварлуулна.
- Компьютерын нэр, сүлжээний тохиргоог солихгүй байх. Шаардлага гарсан тохиолдолд
хариуцсан мэргэжилтэнд мэдэгдэн зохих үйлчилгээг хийлгэнэ.
- Ажлын өрөө болон хонгилд ил болон далд угсрагдсан сүлжээний утсууд гэмтсэн,
орооцолдсон, далд монтажаас утас ил гарсан тохиолдолд байгууллагын холбогдох
нэгж, мэргэжилтэнд мэдэгдэнэ.
- Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар хариуцсан мэргэжилтний өгсөн шаардлагыг
биелүүлнэ.
- Хариуцаж буй компьютер, техник хэрэгсэлд засвар, үйлчилгээг зөвшөөрөлгүй гадны
хүнээр хийлгэхийг хориглоно.
- Ажлын өрөө солих, байрлалаа шилжүүлэх тохиолдолд дур мэдэн сүлжээний утсаа
солих, өөрийн компьютерт тохируулсан сүлжээний тохиргоог дур мэдэн өөрчлөхийг
хориглоно.
- Орой ажил тарахад хамгийн сүүлд гарсан ажилтан ажлын байрны цонхыг хааж,
цахилгаан хэрэгслүүдийг залгуураас салгаж, унтраасан эсэхийг шалгаж, өрөөг түгжин
лацдаж, харуул (жижүүр)-д түлхүүрийг хүлээлгэж өгнө.
1.1.2 Мэдээллийн технологи хариуцсан албан хаагчид ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:  
- Серверийн өрөөний хөргөлтийн төхөөрөмжийн хөргөлтийн шингэн агуулах савны
битүүмжлэл алдагдахаас сэргийлнэ.
- Серверийн өрөөний цахилгааны эх үүсвэрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж
ажиллана.
- Нөөц дизель станцын шатах, тослох материалтай харьцахдаа галын аюулгүй байдлыг
хангана.
- Цахилгааны утас, сүлжээний утсыг бусдын хөлд саад болохооргүйгээр эмх цэгцтэй
болгон далдалж, ажилчдыг гэмтэх, бэртэхээс сэргийлнэ.
- Тог тасарсан үед тог баригчийн ажиллагааг шалгаж, дизель станцыг хэвийн ажиллагааны
608

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

-

горимд шилжүүлнэ.
Тог тасарсан үед сэлгэн залгагчтай ажиллахдаа тогонд цохиулахаас сэргийлж,
хянах самбар дээрх тогны гүйдлийн мэдээллийг шалгаж, асуудал гарсан тохиолдолд
байгууллагын мэргэжлийн цахилгаанчинд хандана.
---оОо---

Зааварчилгаа №2
Нэг. Гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч 
нарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа
2.1 Гаалийн хяналтын бүсэд хяналт шалгалт хариуцан ажиллаж байгаа албан хаагчид ГТЕГын даргын А/236 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн
хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”-ыг баримтлан дараах зааварчилгааг
мөрдөж ажиллана.
2.1.1 Хүний биед гаалийн хяналт, шалгалтын зорилгоор үзлэг хийхдээ:
- Гаалийн зөрчил илэрсэн, эсхүл барааг биедээ нуусан гэх хангалттай үндэслэл, сэжиг
байгаа бол ГТХ-ийн 247 дугаар зүйлийг баримтлан хүний биед үзлэг хийнэ.
- Хүний биед үзлэг хийхэд шаардагдах хуульд заасан нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана.
- Хүний биед рентген төхөөрөмжөөр үзлэг хийхэд “Хөтөлбөр, дүрэм, төлөвлөгөө батлах
тухай” ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/82 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан
“Гаалийн хяналт шалгалтад рентген төхөөрөмж ашиглах үед дагаж мөрдөх цацрагийн
аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг дагаж мөрдөнө.
- Хүний бие, эрхтэнд үзлэг хийхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийн үүднээс 1 удаагийн
амны хаалт зүүж, бээлий өмсөж ажиллана.
- Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт гэрэлтүүлэг ашиглан, үзлэгийг эмчээр хийлгэж, эрүүл
ахуйн шаардлага хангасан 1 удаагийн багаж, хэрэгсэл ашиглана.
- Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 1 удаагийн багаж, хэрэгсэл ашиглах тухай холбогдох
этгээдэд мэдэгдэж, багаж хэрэгслийг түүний дэргэд задалж ашиглана.
- Үзлэг дууссаны дараа гараа угааж, ариутгана.
- Хэрэглэсэн багаж, хэрэгслийг холбогдох журмын дагуу устгана.
- Үзлэг хийсэн тухай тэмдэглэл хөтөлнө.
2.1.2 Бараанд гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ:
- Бараанд хяналт, шалгалт хийхдээ ГТХ-ийн 240-р зүйлд заасан “Гаалийн хяналтын
хэлбэр”-ээр ГТХ-ийн 244, 245, 246, 248 дугаар заалтын дагуу шалгах, шалгахдаа
ХАБЭАЗ-г мөрдөж ажиллана.
- Гаалийн хяналт, шалгалтыг хийхдээ дүрэмт хувцас, ажлын хувцас, хамгаалалтын
хэрэгслийг хэрэглэж, ажилд гарах бэлтгэлийг хангасан байна.
- Мэдүүлсэн бараа нь хууль бусаар нэвтрүүлэхээр завдсан, нийтийн аюулгүй байдал,
хүн ам, ургамал, амьтан, хүрээлэн буй орчинд аюул учруулж болохуйц тэсэрч дэлбэрэх
бодис, түргэн шатах бараа, цацраг идэвхт бодис, химийн хорт болон аюултай бодис,
мансууруулах, сэтгэцэт нөлөөт эм, түүх, соёлын үнэт зүйлс байгаа тохиолдолд тухайн
бараанд гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ энэхүү заавраас гадна ажлын байран дахь
өдөр тутмын зааварчилгааг мөрдөж, анхаарал болгоомжтой ажиллана.
- Барааг рентген төхөөрөмжөөр шалгах тохиолдолд ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/82
дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн хяналт шалгалтад рентген
төхөөрөмж ашиглах үед дагаж мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг
мөрдөнө.
- Бараанд биет үзлэг хийх тохиолдолд барааны сонгосон горим, нэр төрөл, онцлог
байдал, сав, баглаа, боодол эрсдэл тооцсон зэргээс хамаарч хяналт шалгалтыг хэрхэн
хийх арга замыг тодорхойлно.
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Бараа нь химийн хорт болон аюултай бодис байгаа тохиолдолд “Чанарын гарын
авлага”-д заагдсан “Аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг дагаж мөрдөнө.
- Барааг задлуулж шалгахдаа гэмтэх, бэртэхээс болгоомжлоно.
- Хайрцаг, баглаа боодолд хадаас, төмөр утас, бүслүүр, төмрийн үзүүр байгаа эсэхийг
анхаарна.
- Дээр нь гишгэж буй ачаа даахгүй нурах, цөмрөхөөс болгоомжлох, ачааны тогтвортой
эсэхийг урьдчилан шалгана.
- Барааг шилжүүлэх, зөөхдөө алдаж, асгах, унагахаас болгоомжлох, хөл, гараа гэмтээхээс
урьдчилан сэргийлнэ.
- Түргэн муудах, хагарч гэмтэх, ачилт, тээвэрлэлт, хадгалалт хамгаалалтын онцгой
нөхцөл шаардсан (ГТХ-ийн 29 дүгээр зүйл) барааг шалгахдаа тухайн барааны онцлогийг
харгалзан үзэж, шалгалтыг аюулгүй хийх арга замаа урьдчилан тооцож, тодорхойлох,
түүний дагуу шалгалтыг хийнэ.
- Мал, амьтны гаралтай түүхий эдийг ачиж, буулгахын өмнө холбогдох мэргэжлийн
байгууллагаар халдварын шалгалт хийлгэнэ.
- Барааг хууль бусаар нэвтрүүлэхдээ барааг нуувч болгон ашигласан тохиолдолд уг
барааг задлуулахдаа болгоомжтой хандах, гарч болох эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалж
ажиллана.
Барааг задлахаар ашиглаж буй багаж, хэрэгсэлтэй болгоомжтой хандах. Шаардлагатай
тохиолдолд малгай, бээлий, амны хаалт, нүдний шилийг зориулалтын дагуу ашиглана.
- Шаардлагатай тохиолдолд зохих мэргэжлийн байгууллагыг шалгалтанд оролцуулна.
- Чингэлэгт гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ өргөсөн чингэлэгийн доор зогсохыг
хориглоно.
- Чингэлгийг нээх үедээ чингэлгээс эд зүйл унаж, бэртэхээс болгоомжлон, аюулгүй зайд
байрласан байна.
- Хайрцаг, савтай ачаанд шалгалт хийхдээ газар бүрэн буулгаж, байрлуулсан байна.
- Гэрэлтүүлэггүй талбайд шөнө ачаа шалгахыг хориглоно
2.1.3 Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл, түүгээр тээвэрлэгдэж буй бараанд гаалийн
хяналт шалгалт хийхдээ:
- Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл, түүнд ачсан барааг шалгахад “Төмөр замын тээврийн
хэрэгсэл, түүгээр тээвэрлэгдэж буй барааг шалгахад тавигдах аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа”-г дагаж мөрдөнө.
- Төмөр замын дагуу зөвхөн замын хажуугаар явах ба хөдөлж байгаа галт тэрэг, хөдөлгүүр,
тээврийн хэрэгслээс илүү гарсан зүйл байгаа эсэхийг сайн шалгана.
- Галт тэрэгний цаанаас гарч ирэхдээ уг зам дээр өөр хөдөлгөөнтэй галт тэрэг, цуваа
байгаа эсэхийг шалгаж, төмөр замыг тэгш өнцгөөр хөндлөн гарна.
- Галт тэргийг 3 метрээс багагүй зайд тойрч гарна.
- Галт тэрэг, зүтгүүрт шалгалт хийхдээ цахилгааны аюулгүй байдлыг сахиж ажиллах
ба цахилгааны механик, галт тэрэгний үйлчлэгч, цахилгаанчин нарын аль нэгийг
байлцуулан, цахилгааныг салгасан, эсхүл аюулгүй гэсний дараа шалгалт, үзлэгийг
хийнэ.
- Ачааны галт тэрэгний хаалгыг төмөр замын болон бусад холбогдох ажилтнуудаар
онгойлгуулах ба энэ үед аюулгүй байдлаа хангаж, хол зайд байна.
- Төмөр замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрэл дохионы утга, агуулгыг мэддэг байх
шаардлагатай.
- Галт тэрэг бүрэн зогсоогүй байхад бууж, суухыг хориглоно.
- Хөдөлж байгаа галт тэрэг, цувааны нэгээс нөгөө рүү үсрэхийг хориглоно.
- Өргөж, зөөвөрлөж буй чингэлгийн дор зогсох, өргөөстэй байгаа чингэлэгт гаалийн
шалгалт хийхийг хориглоно.Мөн гүүрэн кранаас болгоомжлон ачаа зөөвөрлөж байгаа
үед холуур тойрно.
- Гаалийн үзлэг шалгалт хийхдээ чингэлгийг өргөгч цамхаг ажиллаж байгаа бүсээс гаргаж
байрлуулна.
- Чингэлэгийн хаалгыг онгойлгох үед аюулгүй зайд зогсож, хаалгыг бүрэн нээсний дараа
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гаалийн хяналт шалгалтыг эхэлнэ.
Чингэлэгээс ухарч гарч байгаа автомашин болон ачаа буулгаж байгаа өргөгчөөс
болгоомжлоно.

2.1.4 Автотээврийн хэрэгсэл, түүгээр тээвэрлэгдэж буй бараанд гаалийн хяналт
шалгалт хийхдээ:
- Автомашинаас бараа буулгах үзлэгийн тавцан дээр гарахдаа тавцангийн ирмэгт хэт
ойрхон зайд зогсохыг хориглоно.
- Автомашины ачаа шалгах үзлэгийн тавцан дээр гарахдаа шатны бариул, хамгаалалтын
хашлага байгаа эсэхийг шалгаж, халтирч унахаас болгоомжилно.
- Ачааны тэвшнээс дээш ачсан өндөр ачааг шалгах үед бөх бат хийсэн шат, тэвштэй тэнцүү
өндөрлөгтэй бэхлэгдсэн тавцанд буулгаж, ачаа нурж унахаас болгоомжлон ажиллана.
- Ачааны автомашины тэвшийг буулгахдаа дээр нь гарч, түгжээг мултлахыг хориглоно.
Тэвшийг буулгахдаа дээрээс ачаа унаж, даруулах, цохиулахаас сэрэмжилнэ.
- Автотээврийн хэрэгсэл, түүн дээр ачигдсан бараанд гаалийн хяналт шалгалтыг хийхдээ
аюулгүй байдлыг тэмдэглэсэн замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, өргөх, буулгах механизм,
тээврийн хэрэгслийг гаргаж зогсоох болон, доогуур нь орж шалгах тусгайлан бэлтгэсэн
нүх бүхий тусгайлан тоноглосон талбайд явуулна.
- Тээврийн хэрэгслийг гаргаж зогсоон шалгах зориулалт бүхий тавцан нь хажуугаар нь
унахаас хамгаалсан хаалттай байхаас гадна орж, гарах гарцтай байна.
- Өвлийн улиралд талбайн цасыг сайтар цэвэрлэж, элс, давс цацсан байна.
- Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийг бүрэн унтрааж, зогссоны дараа гаалийн хяналт
шалгалтыг хийнэ.
- Гаалийн хяналт шалгалт дуусахаас өмнө тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийг асаах,
хөдөлгөхийг хориглоно.
- Гаалийн хяналт шалгалт явуулж дуусаагүй байхад автомашиныг асаах, хөдөлгөхөөс
урьдчилан сэргийлэх үүднээс автомашины кабинд хүн байхыг хориглоно.
- Автомашины түлхүүрийг хариулж, арааг салгасан, гар тормоз татсан байхыг шаардана.
- Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн дунд тээврийн хэрэгслийн их бие, чиргүүлд шалгалт
хийхийг хориглоно.
- Автомашины тэнхлэгийг толь тусгаж шалгахдаа автомашинд ивүүр тавьж, автомашиныг
бүрэн унтрааж зогсоосон байна.
- Тээврийн хэрэгслийн дугуйг тайлж, гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ машины дор
зориулалтын тулгуур байрлуулж, тайлаагүй дугуйны дор ивүүр байрлуулсан байна.
- Ивүүр байрлуулахгүйгээр зөвхөн өргөх механизмаар /домократ, таль гэх мэт/ өргөсөн
үед тээврийн хэрэгслийн доогуур орж үзлэг, шалгалт хийхийг хориглоно.
- Өргөсөн машины дор дугуйн обуд, тоосго гэх мэтийн зориулалтын бус зүйлээр тулгуур
хийхийг хориглоно.
- Автотээврийн хэрэгслийн эд анги, хэсгүүдийг шалгахдаа эд ангийг нээлгүүлэх, салгуулах
зэрэг үйлдлийг зөвхөн тухайн тээврийн жолооч хийнэ.
- Цас, мөс, бороо, мөндөрийн улмаас газрын доорхи ус нэмэгдэх болон үер буух эрсдэлтэй
үед хамгаалалтгүй газарт тээврийн хэрэгслийг зогсоохгүй байх, тохиромжтой газарт
байршуулсны дараа тээврийн хэрэгслийг шалгахдаа тухайн тээврийн хэрэгслийн кабин,
кузов, чиргүүл рүү орж, гарахдаа анхаарал болгоомжтой ажиллана.
- Битүү машины хаалгыг нээх, ачаатай тээврийн хэрэгслийг шалгахдаа тухайн бараа
дээрээс нурж, дарахаас сэргийлэх, хаалга, хаалт, цонхыг нээхдээ аюулгүй зайд
байрласан байх, өндөр ачаатай тээврийн хэрэгслийг шалгахад зориулалтын шат, өргөх
төхөөрөмжийг ашиглана.
- Бараа, автотээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт шалгалт хийх газар нь бусад тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулахгүй, мөн харагдахуйц ил газар зохих тэмдэг,
тэмдэглэгээтэй байна.
- Гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ автомашины хөдөлгүүр, кузов, цахилгааны халсан эд
ангид түлэгдэхээс урьдчилан сэргийлж ажиллана.
611

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

2.1.5 Агаарын тээврийн хэрэгсэл, түүгээр тээвэрлэгдэж буй бараанд гаалийн хяналт
шалгалт хийхдээ:
- Нислэгийн талбай дээр ажиллахдаа цацруулагчтай мөрөвч, хантааз тогтмол өмсөх,
малгайг ердийн сонсгол хаахааргүй өмсөнө.
- Нисэх онгоц талбайд бүрэн зогсож, сэнс, хөдөлгүүрээ унтраахаас өмнө очихыг хориглоно.
- Нисэх онгоц тээшнээс ачаа туузан замаар бууж, зөөврийн тээврийн хэрэгсэлд ачих
хооронд болон тээш, нээлхийд гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ ачаа нурж унахаас
болгоомжлоно.
- Нисэх онгоцны сэнс, их биеийн доогуур хөндлөн гарах болон агаарын хөлгийн чирэх,
түрэх, хөдөлгүүр асаах үед 5 метрээс дотогш ойртохыг хориглоно.
- Сумалгааны үед шатахуун, тослох материалаас болгоомжилж, тамхи татах, шүдэнз
зурах зэргээр ил гал гаргахыг хориглоно.
- Онгоц дотор гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ эд зүйлс нурж унахаас болгоомжлоно.
- Нисэх талбайд ажиллагсад нь зөвхөн албан ажлын зорилгоор, албаны үнэмлэхээр
нэвтэрнэ.
- Нисэх талбай дээрх механикжсан тээрийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн хөдөлгөөнийг
анхааралтай тогтмол хянана.
- Онгоц болон нисэх онгоцны талбай дээр явж буй тээврийн хэрэгсэл, механикжсан
хэрэгслийн хөдөлгөөн дунд буух, суух, тэдгээрийн өмнүүр гүйхийг хориглоно.
- Нисэх талбайн бүсийн хязгаарласан, хориглосон хаалт, тэмдэгтэй газраар нэвтрэхийг
хориглоно.
- Хөдөлж байгаа агаарын хөлгийн өмнүүр болон араар 100 метрээс багагүй зайд явна.
- Нисэх онгоцны радарын системийг шалгаж байгааг илэрхийлсэн гэрэл ассан, онгоц
тэнхлэгийн дагуу зогссон үед түүнийг хөндлөн гарахыг хориглоно.
- Нисэх онгоцны тавцан дээр зөвхөн зориулалтын дагуух тусгай шатаар гарах бөгөөд
шөнө болон үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал үед шат нь гэрэлтүүлэгтэй байна. Цас,
мөсөөр хучигдсан, тослог зүйлс асгарсан шат ашиглахыг хориглоно.
- Нисэх онгоцонд гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ багийн төлөөлөгчийг байлцуулна. Нисэх
онгоц, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн аль ч хэсэгт зөвхөн нисэх инженер буюу
нислэгийн механикчийн тусламжтайгаар гаалийн хяналт шалгалтыг хийнэ.
- Ачаалах болон буулгах үйл ажиллагаа явуулахад нисэх онгоцны нээлттэй хаалганы
нүх, түүнчлэн өргөх барааны дор байхыг хориглоно.
- Барааны үзлэгийг нислэгийн талбайд хийхгүй, тусгайлан заасан газарт хийнэ.
- Ажиллаж байгаа механизм, цахилгааны сүлжээ зэргийг шалгахыг хориглоно.
2.1.6 Улс хоорондын шуудан, илгээмжид гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ:
- Улс хоорондын шуудан, илгээмжид гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ 2014 онд Монгол
Улсын сайд, Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газрын дарга, Сангийн сайдын хамтарсан
тушаалаар батлагдсан “Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр
нэвтрүүлэх журам” болон ХАБЭАЗ-г сахиж мөрдөнө.
- Улс хоорондын шуудан, илгээмжийг шуудангийн байгууллагын зориулалтын техник
хэрэгслээр тусгайлан тоноглож бэлдсэн байр, талбайд хийнэ.
- Шуудан, илгээмжийг зориулалтын ширээ, тавцан дээр тавьж байрлуулсны дараа нээж
шалгана.
- Шуудан, илгээмжид хортой, аюултай химийн бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, цацраг
идэвхит бодис түүнийг агуулсан бүтээгдэхүүн байгаа гэх мэдээлэлтэй эсхүл тийм сэжиг
бүхий тохиолдолд уг илгээмжийг бусад илгээмжээс тусгаарлан, учирч болох эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авсаны үндсэн дээр “Чанарын гарын авлагад
заагдсан Аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн дагуу гаалийн хяналт шалгалт хийнэ.
- Гаалийн хяналт шалгалтаар илэрсэн үл танигдах /хортой эсэхийг үл мэдэх/ бодисыг
асгарах, хагарч тархах, дэлбэрэхээс хамгаалан доргилтоос сэргийлж, давхар
битүүмжлэн лабораторид шилжүүлнэ.
- Илгээмжийг дамжуулагч, зөөвөрлөгч механижсан төхөөрөмж дээр гарч зогсох, суухыг
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хориглоно.
Ачаа зөөвөрлөх зориулалттай цахилгаан шатаар зорчихыг хориглоно.
Илгээмж зөөвөрлөх, дамжуулах техник хэрэгслийн хөдөлгөөнд дэмжлэг үзүүлэхээр
түлхэх, татах зэрэг үйлдэл хийхийг хориглоно.
2.1.7 Аюултай ачаанд гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ:
- Аюултай шинж чанар бүхий бодис, обьект, тоног төхөөрөмжид гаалийн хяналт шалгалт
хийхдээ онцгой анхаарал болгоомжтой байж, урьдчилан тухайн шалгах барааны
талаарх мэдээллийг бүрэн авсны дараа шалгалтыг хийнэ. Шаардлагатай тохиолдолд
холбогдох мэргэжилтний туслалцаа авч болно.
- Аюултай ачааг тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгсэл, байрлаж, агуулж байгаа агуулах,
чингэлэг, байр талбайд гаалийн хяналт шалгалт эхлэхээс өмнө агааржуулалт хийсэн
байна.
- Ажилтан аюултай ачаанд гаалийн хяналт шалгалт хийхэд урьдчилан аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгаа авч, зориулалтын хамгаалах хувцас, хэрэгсэлтэй байна.
- Аюултай ачааг шалгах үедээ, түүний ойр орчимд тамхи татах, ил гал гаргахыг хориглоно.
- Шатамхай бодис тээвэрлэж байгаа автоцистерний тагийг нээхдээ цохилтонд өртөж,
гэмтэхээс урьдчилан сэрэмжилж болгоомжтой ажиллана.
- Гаалийн хяналт шалгалтын явцад аюултай, хортой шинж чанар бүхий бодис бараа
болох нь мэдэгдвэл ажилтан аюулгүй байдлын боломжит бүх арга хэмжээг авах ба
шаардлагатай тохиолдолд холбогдох мэргэжилтнийг дуудна.
- Хэрэв гаалийн бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын явцад сав, баглаа, боодол гэмтсэн,
аюултай бодис асгарсан гэх мэт байдлаар тархсан байвал тээврийн байгууллага эсхүл
холбогдох байгууллагаас хор аюулыг арилгах хүртэл гаалийн хяналт шалгалтыг тэр
даруй зогсооно.
- Аюултай ачаанд гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ зориулалтын хамгаалах хувцас,
бээлий, хэрэгсэлтэй байх бөгөөд шалгалтын явцад хувцас, бээлий, хэрэгсэл аюултай
бодисоор бохирдсон бол тэдгээрийг нэн даруй тайлна.
-

2.1.8 Химийн аюултай болон хорт бодисоос дээж авахдаа:
- Гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч нь дээжлэлт хийх гэж буй
химийн бодисын холбогдох бичиг баримт болон аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай
танилцаж, тухайн бодисын талаар тодорхой мэдээлэл олж авсаны дараа дээж авна.
- Мөн гаалийн лабораториос гаргасан химийн бодисоос дээж авах аргачлалыг уншиж
танилцсан байна.
- Химийн бодисоос дээж авахдаа зориулалтын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /бээлий, амны
хаалт, нүдний шил, хормогч/-ийг өмсөж, багаж, хэрэгслийг ашиглан дээжлэлт хийнэ.
- Дээж авч буй сав нь тухайн барааны үндсэн төлөв байдал, шинж чанарыг алдагдуулахгүй
зориулалтын материалаар хийгдсэн, цэвэр, хуурай байх шаардлагатай.
- Дээж авахдаа тухайн савыг 90%-ийн дүүргэлттэй авч, битүүмжлэн гаалийн лабораторид
хүргүүлнэ.
- Шаардлагатай тохиолдолд тухайн барааг улсын хилээр нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгж
болон салбар лабораторийн шинжээч гаалийн улсын байцаагчаас дээжлэлт хийх тухай
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авч болно.
Хоёр. Эрэлч нохойн сургалт болон эрэлч нохой хариуцсан
гаалийн улсын байцаагч нарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн зааварчилгаа
2.2 2013 оны ГЕГ-ын даргын А/225 дугаар тушаалаар батлагдсан “Албаны эрэлч нохойг
гаалийн хяналт шалгалтад ашиглах заавар” болон ХАБЭАЗ-г мөрдөж ажиллана.
- Нохойтой ажиллахаас өмнө аюулгүй ажиллагааны зааврыг холбогдох албан
тушаалтнаас авч, гарын үсэг зурж, баталгаажуулна.
- Гаалийн албаны эрэлч нохойг мэргэжлийн бус хүнд шилжүүлэх, хариуцуулахыг
хориглоно.
613

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

-

Албаны эрэлч нохойгоор өндөр настан, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, тахир дутуу болон
насанд хүрээгүй хүмүүсийн биед биет шалгалт хийх, айлгахыг хориглоно.

-

Албаны эрэлч нохойгоор гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ авто тээврийн хэрэгслийг
бүрэн зогсоогүй байхад үзлэгт оруулахыг хориглоно.

2.2.1 Албаны эрэлч нохойг ашиглан бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт
шалгалт хийхдээ:
- Албаны эрэлч нохойгоор бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ
хүзүүвч, хөтөлгөө, хошуувчтай үүрэг гүйцэтгэнэ.
- Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн бүрэн зогссон хойно хөдөлгөөнт хяналтын гаалийн
улсын байцаагч албаны эрэлч нохойгоор гаалийн хяналт шалгалтыг эхлүүлнэ.
- Албаны эрэлч нохойгоор гаалийн хяналт шалгалтыг хийхдээ барааг албаны эрэлч нохой
бүрэн үнэртүүлэх хэмжээнд байрлуулсан, авто тээврийн хэрэгслийг тэгш газар зогсоож,
зорчигч нарыг бараа, тээврийн хэрэгслээ харж болох зайд байршуулсан байна.
- Тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт шалгалт хийхэд зориулалтын нүхэн гарцгүй газарт
хөдөлгөөн бүрэн зогсож, тээвийн хэрэгсэл бүрэн унтарсан байна. Доороос дээшээ,
дотроос гадагшаа гэсэн дарааллаар гаалийн хяналт шалгалтыг хийнэ.
- Эрэлч нохойгоор хяналт шалгалт хийхдээ тээврийн хэрэгслийн халсан эд ангид эрэлч
нохой түлэгдэхээс урьдчилан сэргийлнэ.
2.2.2 Албаны эрэлч нохойг ашиглан нисэх онгоцонд гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ:
- Нисэх онгоцны зорчигчийн танхим, нисэх бүрэлдэхүүний хэсэгт албаны эрэлч нохойгоор
гаалийн хяналт шалгалтыг хийнэ.
- Сэжиг бүхий илгээмж, ачаанд албаны эрэлч нохой ашиглан гаалийн хяналт шалгалтыг
хийхдээ өөрийн болон албаны эрэлч нохойн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс
болгоомжтой харьцана.
- Зорчигчийн танхим, зорчигчийн гар тээшинд гаалийн хяналт шалгалтыг хийхдээ албаны
эрэлч нохойд хүзүүвч, хөтөлгөө, хошуувчтай ажиллуулна.
2.2.3 Албаны эрэлч нохойг ашиглан улс хоорондын шуудан, илгээмжид гаалийн
хяналт шалгалт хийхдээ:
- Дипломат төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын бараанд
гаалийн хяналт шалгалт явуулахдаа Гаалийн тухай хуулийн 220, 221 дүгээр зүйлийг
баримтлан үүрэг гүйцэтгэнэ.
2.2.4 Албаны эрэлч нохойг ашиглан галт тэргэнд гаалийн хяналт шалгалт хийхдээ:
- Гаалийн албаны эрэлч нохойг тээврийн хэрэгслийн тамбур дээр суулган байршуулсан
байна.
- Зорчигч болон галт тэрэгний үйлчлэгч нарын аюулгүй байдлыг хангаж, албаны эрэлч
нохойтой болгоомжтой харьцахыг сануулж, тухайн бүсийг өөрийн хяналтад авч
ажиллана.
- Зөөлөн суудал болон зорчигчдын амрах хэсэг, ачааны хэсэг болон зүтгүүр, машинистын
кабин, узель, эзэнгүй дайвар ачаанд албаны эрэлч нохойгоор нарийвчилсан үзлэг
шалгалтыг хийнэ.
2.2.5 Албаны эрэлч нохойг зөөж, тээвэрлэхдээ:
Албаны эрэлч нохойг амрах үүрнээс нь хяналтын бүс рүү шилжүүлэн байршуулах буюу нэг
гаалийн газар, хорооноос нөгөө гаалийн газар, хороодод шилжүүлэхэд дараах байдлаар
аюулгүй зөөвөрлөнө.Үүнд:
-
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Эрэлч нохойг галт тэргээр зөөвөрлөх үеийн аюулгүй ажиллагаа
Эрэлч нохойг тусгай зориулалтын зөөврийн үүрэнд байрлуулах ба үүрний гадна талд
“Анхаар нохой зорчиж байна” гэсэн тэмдэглэгээ бүхий наалтыг наасан байна.
Зөөврийн үүрэнд байрлуулсан эрэлч нохойг галт тэрэгний тээшинд хамгийн сүүлд
хүлээлгэн өгнө.
Тээшний хэсэгт байрлуулан ачихдаа ачигч нарт зөөлөн өргөж, буулгах мөн зөөврийн
үүрэн дээр ачаа, бараа тавихгүй байхыг сануулна.

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

-

-

-

Эрэлч нохойг зөөврийн үүрэнд хийж зөөвөрлөхөөс 18 цагийн өмнө хооллож, 3 цагийн
өмнө усалж, 30 минутын өмнө бие засуулсан байна.
Эрэлч нохойг нисэх онгоцоор зөөвөрлөх үеийн аюулгүй ажиллагаа
Эрэлч нохойг тусгай зориулалтын зөөврийн үүрэнд байрлуулах ба үүрний гадна талд
“Анхаар нохой зорчиж байна” гэсэн тэмдэглэгээ бүхий наалтыг наасан байна.
Зөөврийн үүрэнд байрлуулсан эрэлч нохойг нисэх онгоцны тээшинд хамгийн сүүлд
хүлээлгэн өгнө.
Тээшний хэсэгт байрлуулан ачихдаа ачигч нарт зөөлөн өргөж, буулгах мөн зөөврийн
үүрэн дээр ачаа, бараа тавихгүй байхыг сануулна.
Эрэлч нохойг зөөврийн үүрэнд хийж зөөвөрлөхөөс 18 цагийн өмнө хооллож, 3 цагийн
өмнө усалж, 30 минутын өмнө бие засуулсан байна.
Эрэлч нохойг автомашинаар зөөвөрлөх үеийн аюулгүй ажиллагаа
Эрэлч нохойг тусгай зориулалтын зөөврийн үүрэнд байрлуулах ба үүрний гадна талд
“Анхаар нохой зорчиж байна” гэсэн тэмдэглэгээ бүхий наалтыг наасан байна.
Автомшины тээшний хэсэгт зөөврийн үүр багтахгүй байгаа тохиолдолд эрэлч нохойг
хүзүүвч, хөтөлгөөний хамт тээшний хэсэгт хийнэ.
Эрэлч нохойг зөөвөрлөхөөс 18 цагийн өмнө хооллож, 3 цагийн өмнө усалж, 30 минутын
өмнө бие засуулсан байна.
Шилжүүлэн зөөх үед 2 цаг тутамд автомашиныг зогсоож, эрэлч нохойг буулгаж,
салхилуулан усалж, эргүүлэн зөөвөрлөнө.

Эрэлч нохойг хотод болон хот хооронд нийтийн тээврийн хэрэгслээр
зөөвөрлөх үеийн аюулгүй ажиллагаа
- Эрэлч нохойг нийтийн тээврийн хэрэгслээр зөөвөрлөхдөө хүзүүвч, хөтөлгөө, хошуувч,
хантаазыг зүүлгэсэн байна. Мөн эрэлч нохой хариуцсан албан хаагч эрэлч нохойг “суу”
эсвэл “хэвт” команд өгч зөөвөрлөнө.
- Эрэлч нохойг хариуцсан албан хаагч эрэлч нохойг зөөвөрлөх үеийн бүхий л үе шатанд
өөрийн биеэр хяналт тавин оролцоно. Гадны хүнийг эрэлч нохойд ойртохгүй байх
санамжийг байнга анхааруулан хэлнэ. Мөн албаны эрэлч нохойн хувийн хэргийг эрэлч
нохойн хамт байнга авч явна.
2.2.6 Албаны эрэлч нохойг сургахдаа:
Албаны эрэлч нохойг сургаж, бэлтгэх үед сургагч нь дараах аюулгүй ажиллагааны
зааврыг дагаж мөрдөнө. Үүнд:
- Албаны эрэлч нохойн үүрэнд орох, хооллох болон услахдаа айлгаж, цохихгүй байна.
- Сургалтад хамрагдаж байгаа үед нохдыг сул тавихгүй байна.
- Сургагч нь нохойнд хазуулж, уруулахаас сэргийлж, зузаан материалтай өмд, цамц,
бээлий, хагас түрийтэй гутал хэрэглэнэ.
- Нохойн үүрэнд гадны хүн оруулахыг хориглоно.
- Нохойн үүрийг цэвэрлэхдээ бээлий, амны хаалт, малгай хэрэглэнэ.
- Нохойтой ажилласны дараа гутлын ул, хувцас болон гар, нүүрийг угааж, ариутгана.
- Сургалтад ашиглагдаж байгаа үнэрүүдэд дур мэдэн бээлийгүй гараар хүрэхийг
хориглоно.
- Өөрийн сургаж байгаа нохойноос өөр нохой руу шаардлагагүй тохиолдолд ойртохгүй
байна.
- Сургалтын үед эрэлч нохойнд хүзүүвч, хөтөлгөөг байнга хэрэглэнэ.Зайлшгүй тохиолдолд
хошуувч хэрэглэнэ.
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Гурав. Рентген тоног тӨХӨӨРӨМЖ хариуцсан гаалийн улсын
БАЙЦААГЧИЙН  ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН
ЗААВАРЧИЛГАА
2.3 Рентген төхөөрөмжөөр зорчигчийн биед үзлэг хийх, ачаа тээш, чингэлэг, ачааны
болон суудлын автомашин, галт тэрэг шалгах, лабораторийн шинжилгээний зориулалттай
рентген үүсгүүрээр гаалийн хяналт, шалгалтыг хийхэд болон болзошгүй ослын үед авах
арга хэмжээг “Хөтөлбөр, дүрэм, төлөвлөгөө батлах тухай” ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/82
дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн байгууллагын цацрагийн
хамгаалалтын хөтөлбөр”, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн хяналт шалгалтад
рентген төхөөрөмж ашиглах үед дагаж мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”,
3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Цацрагийн болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээний
төлөвлөгөө”-г мөрдлөг болгоно.
---оОо--Зааварчилгаа №3
Нэг. Лабораторийн дарга, ахлах шинжээч гаалийн улсын 
ахлах байцаагч, шинжээч гаалийн улсын ахлах байцаагч, гаалийн 
улсын баЙЦААГЧ, НЯРАВ-ЛАБОРАНТЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,  
ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРЧИЛГАА
3.1 Гаалийн төв болон салбар лабораторийн ажиллагсад нь магадлан шинжилгээ хийхдээ
“Менежментийн тогтолцооны эрх зүйн бичиг баримт” болон “Магадлан шинжилгээ хийх,
дүгнэлт гаргах журам”-ыг мөрдлөг болгож ажиллана.
- Лабораторийн шинжээч нар нь шинжилгээ хийж эхлэхийн өмнө “Химийн лабораторийн
аюулгүй байдлын дүрэм”-ийг уншиж танилцан, гарын үсэг зурсан байна.
- Лабораторид ажиллагсад нь хувийн хамгаалах хэрэгсэл /халад, бээлий, амны хаалт,
хормогч, нүдний шил, лабораторийн зориулалтын гутал/-ийг өмсөж хэвшсэн байх
шаардлагатай.
- Хувийн хамгаалах хэрэгслүүд нь хүчил, шүлт болон дулаанд тэсвэртэй материалаар
хийгдсэн байна.
- Лабораторид ажиллагсад нь химийн бодисын хорыг саармагжуулах зорилгоор сүү
болон бусад ундаа, хүчилтөрөгчийн коктейль хэрэглэнэ.
- Лабораторид ажиллаж байгаа хүн бүр дараах дүрэм, журмуудыг сайтар мөрдөнө. Үүнд:
• Химийн урвалж бодистой ажиллах, хадгалах дүрэм,
• Галын аюулгүй байдлын дүрэм,
• Цахилгааны аюулгүй байдлын дүрэм.
-

-

-
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Лабораторийн шинжилгээний өрөө тасалгаанд гадны хүн, зөвшөөрөлгүй нэвтрэхийг
хориглоно.
Шаардлагатай тохиолдолд лабораторид нэвтрэхдээ зөвшөөрөл авч, хувийн хамгаалах
хэрэгсэлтэй болон хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа авсан хүнийг нэвтрүүлнэ.
Лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан химийн хорт болон аюултай бодисын дээжийг
хариуцагч аж ахуйн нэгж болон иргэнд хүлээлгэн өгөхдөө, хүлээлгэн өгсөн тухай
тэмдэглэл заавал үйлдэж, дээжийг зориулалтын бус газарт хаяж, орхихгүй байх талаар
анхааруулга санамж өгнө.
Лабораторийн өрөө тасалгаа болон хүрээлэн буй орчинд нь химийн хорт болон аюултай
бодис дэгдсэн, үнэр нь тархсан байвал өрөө тасалгааг агааржуулж, зориулалтын
агааржуулах системийг нэн даруй ажиллуулж, болзошгүй аюулаас урьдчилан
сэргийлэхийн тулд орчин тойрныг чөлөөлөх арга хэмжээ авна.
Лабораторийн шинжилгээний ажил дууссанаар тухайн өдрийн жижүүр өрөөнүүдийг
шалган, цахилгаан хэрэгслийг салган, өрөөнүүдийг лацдан харуулд хүлээлгэн өгнө.
---оОо---

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Зааварчилгаа №4
нэг. Үйлчилгээ, аж ахуйн чиглэлээр ажиллах 
албан хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн зааварчилгаа
4.1 Үйлчилгээ, аж ахуйн чиглэлээр ажиллах албан хаагчид нь Хөдөлмөрийн гэрээнд заагдсан
ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ ХАБЭАЗ-г дагаж мөрдөнө.
4.1.1 Цогцолборын менежер, аж ахуйн үйл ажиллагаа хариуцсан зохион байгуулагч,
спорт заалны менежер ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Ажлын байр, автогараж болон орон сууцны байруудыг дулаанаар, цэвэр усаар хангах,
цахилгаан хангамж, сантехникийн болон бусад засвар, үйлчилгээг үзүүлэх, харуул
хамгаалалт тээврийн хэрэгслийн найдвартай, бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.
- Дулааны улиралд хийгдэх, дулаан, цахилгаан, цэвэр, бохир ус, сантехникийн засварын
ажлыг графикийн дагуу гаргаж, удирдлагад танилцуулан, шаардлагатай засварын
ажлыг хийхдээ аюулгүй байдалд анхаарна.
- Үндсэн хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалтад хяналт тавих, контор, автогаражийн камер,
гэрэлтүүлэг, хаалга, цоожийг бүрэн бүтэн байлгана.
- Автогаражид тавьж байгаа машинуудад хяналт тавьж ажиллана. Зөвшөөрөлгүй машин
гаражид тавиулахыг хориглоно. Галын аюулгүй байдлыг хангаж, галын хор, гал унтраах
бусад хэрэгслийн буланд шаардлагатай эд зүйлсийг байлгаж, харуулд хүлээлгэн өгнө.
- Харуул, жолооч, үйлчлэгч, цахилгаанчин, сантехникч, галч, сахиул, мужаан зэрэг
төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ажилд тогтмол хяналт тавьж, санамж, зөвлөгөө
өгч ажиллана.
- Байгууллагын гадна талын өнгө, үзэмжинд хяналт тавьж, цэвэрлэгээг үйлчилгээний
ажилтнуудаар хийлгэж, хогийг тогтмол хугацаанд ачуулсан байна. Гадна орчны
цэвэрлэгээг хийхдээ өнжмөл өвс, хог шатаахыг хориглон, гал түймрээс урьдчилан
сэргийлж ажиллана.
- Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ хөдөлмөр хамгаалал,
аюулгүй байдлыг хангасан ажлын хувцас, хэрэглэлээр хангагдаж байгаа эсэхэд болон
өдөр тутам албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хувцас, хэрэглэлээ өмсөж, хэрэглэж байгаад
тогтмол хяналт тавина.
- Биеийн тамирын зааланд зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагааны (тэмцээн,
уралдаан, хурал, цуглаан) үед аюулгүй ажиллагааг хариуцан зааланд хэрэглэгдэж
байгаа техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.
- Цогцолборын буудалд зочид буудлын үйл ажиллагаа хариуцан, зочид буусан бол тухай
бүр удирдлагад мэдэгдэж, зочдод өөрийн биеэр буудлын өрөөг хүлээлгэн өгч, буудлаас
гарахад нь мөн хүлээж авна. Зочдод аюулгүй байдлын санамж, зөвлөгөө өгнө.
4.1.2 Нярав, номын санч-нярав, үнэт цаас, мөнгөн касс, аж ахуй хариуцсан нярав,
УОБ, тооцоот хуудас хариуцсан нярав ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Өглөө ажлын байранд ирээд цахилгаан хэрэгслүүдийг (компьютер, хэвлэгч, хувилагч,
агааржуулагч гэх мэт) асааж, бүрэн бүтэн, хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана.
- Агуулах болон номын санд галын хор, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх
самбар байршуулж, шүдэнз зурах, лаа асаах гэх зэргээр гал гаргахыг хориглоно.
- Өрөө тасалгаанд галын аюулгүй байдлыг хангаж эвдрэл, гэмтэлтэй цахилгаан хэрэгсэл
ашиглахгүй байх, үдийн цайны завсарлага болон ажил тарсан даруйд бүх цахилгаан
хэрэгслийг залгуураас салган, галын аюулгүй байдлыг хангана.
- Үндсэн болон бусад эд хөрөнгийн бүртгэл, тэдгээрийн хамгаалалт, хадгалалт,
ашиглалтад хяналт тавих, бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, засвар үйлчилгээг хийнэ.
- Улсын орлого болсон барааг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, барааг үнэлүүлэх, худалдан
борлуулах, устгах, хадгалалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, аюулгүй байдлыг
хангана.
- Барааг устгахаар явахдаа холбогдох мэргэжлийн байгууллагын төлөөллийг заавал
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оролцуулж, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангаж, ажлын хувцас,
хэрэгслийг /амны хаалт, бээлий гэх мэт/ өмссөн байна.
- Үнэт цаас, мөнгөн касс, тооцоот хуудасны хадгалалт, зарцуулалтад хяналт тавьж,
үрэгдэхээс хамгаалан зориулалтын сейф, шүүгээнд хадгална.
- Ажил тарахад ажлын байрны цонхыг хааж, цахилгаан хэрэгслүүдийг залгуураас салган
унтраасан эсэхийг шалгаж, өрөөг түгжин, заавал лац тавина.
4.1.3 Бага эмч ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Эмчилгээний тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж хэвийн
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана.
- Зүү тариур, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн халдваргүйжүүлэлт, эрүүл ахуйн
аюулгүй ажиллагааг ханган, стандарт нормыг мөрдөн хариуцлагатай ажиллана.
- Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ амны хаалт, нэг удаагийн бээлий, халад, малгайг
өмсөж, нэг удаагийн баталгаат зүү, тариурыг хэрэглэж, үйлчлүүлэгч солигдох бүрт гарыг
ариутгаж, угаасан байна.
- Эмчилгээ хийж буй эмчийн өрөөнд 7 хоногт 1 удаа их цэвэрлэгээ, өдөр бүр 2%-ийн
хлорамины уусмалаар чийгтэй цэвэрлэгээ хийж, L-30 маркын кварцаар 5-10 минут
шарж ариутгаж байна.
- Эрүүл ахуй халдвар хамгааллыг сахих үүднээс эмчийн өрөөний цагаан хэрэглэлийг 7
хоног тутам угааж ариутгаж, эмчилгээ, үйлчилгээнд хэрэглэж буй алчуур болон багаж
хэрэгслийг 2% хлорамины уусмалд угааж, ариутгана.
- Эмнэлгийн хог хаягдлыг тусгай зориулалтын уут, саванд ялган хийж, тусгай тээврийн
хэрэгслээр тээвэрлүүлэн бүртгэл хөтлөнө.
- Нийт албан хаагчид болон үйлчлүүлэгч нарт эрүүл таатай орчинд ажиллах боломжийг
бүрдүүлэх үүднээс цэвэрлэгээ, үйлчилгээнд хяналт тавин үйлчилгээний ажилчдад
заавар, зөвлөгөө өгч хяналт тавина. (Ариун цэврийн өрөөнд тогтмол ариутгал хийлгэнэ.)
- Цайны газрын ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, хоолны дээжийн чанарт тогтмол үзлэг
шалгалт хийж, хяналт тавьж ажиллана.
- Өдөр бүрийн цэвэрлэгээнд хлорамины уусмал тогтмол хэрэглэнэ.
4.1.4 Цахилгааны инженер, цахилгаанчин, дизельчин, лифтчин нь ажил үүргээ
гүйцэтгэхдээ:
- Цахилгааны инженер нь ашиглагдаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдэд урьдчилан
сэргийлэх үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээг хийж, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн
засварчин болон цахилгаанчин, дизельчинд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
зааварчилгааг өдөр бүр танилцуулан, гарын үсэг зуруулна.
- Байгууллагын цахилгаан хангамжийн их болон урсгал засварын ажил, цахилгааны
шугам, сүлжээ, узель, болон бусад тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг байнга
шалгаж засвар үйлчилгээ, баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.
- Байгууллагаас олгосон хөдөлмөр, хамгааллын хувцас, малгай, бээлий, нүдний шил,
амны хаалтыг тогтмол өмсөж, ажилд шаардагдах зориулалтын багаж, хэрэгслийг
ашиглана.
- Галын аюулгүй байдлыг хангаж, цахилгааны доголдлыг шуурхай засаж, хэвийн
ажиллагаатай болгоно.
- Өндөр хүчдэлийн шон руу авирахдаа хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг бүрэн гүйцэд
өмсөж, зориулалтын дөрөөгөөр авирах, хамгаалалтын бээлий, хамгаалалттай багаж,
хэрэгсэл хэрэглэж ажиллана.
- Байгууллагын барилга, объектын цахилгааны холболт болон гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж,
ахуйн хэрэглээний цахилгааны хангамжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж,
мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэнэ.
- Осол аваараас сэргийлж, цахилгаан хэрэгсэлтэй ажиллах дүрмийг баримтлан, засвар,
үйлчилгээ хийхдээ цахилгааныг бүрэн тасалж, засвар, үйлчилгээг эхлүүлнэ.
- Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж, авах арга хэмжээг
удирдлагад танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.
- Лифтчин нь нэгжийн даргын зөвшөөрлөөр цахилгаан шатны засвар, үзлэг, үйлчилгээг
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тогтмол хийж, эд ангийг солино.
Цахилгаан дамжуулах хэлхээний удирдлагын самбар, лифтний техникийн өрөө, хонгилд
нэвтрэх хаалгыг цоожтой байлгах, засвар үйлчилгээ хийх үед “засвар хийж байна” гэсэн
самбар байршуулж ажиллана.
- Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийг баримталж ажиллана.
- Хариуцсан ажлын чиглэлээр гэнэтийн осол, гэмтэл гарсан үед удирдлагад яаралтай
танилцуулан, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах арга хэмжээг шуурхай авч
хэрэгжүүлнэ.
- Хөдөлгүүрийг тогтмол цэвэрлэж, хөдөлгүүрийн их биеийн газардуулгыг шалгаж, бүрэн
бүтэн байдлыг хангана.
- Гүйдэл дамжуулах, эргэлдэх хэсгүүдийг байнга хаалттай байлгана.
- Техникийн үзлэг хийх үед болон засвар хийх үед хөдөлгүүрийг шугамаас заавал
салгасан байна.
- Хөдөлгүүрийг ажиллуулахын өмнө хүчдэл хэвийн хэмжээнд байгаа эсэхийг шалгаж
үзнэ. Хэт их хүчдэлд залгахыг хориглоно.
- Шинэ буюу 1 сараас дээш хугацаагаар ажиллаагүй зогссон хөдөлгүүрийг ажиллуулахын
өмнө тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг хэмжиж, шалгаж, ажиллуулна.
- Хөдөлгүүрийг ажиллуулахдаа эхлээд асааж, ачаалал өгөхийн өмнө механик гэмтэл,
доргилт, дуу чимээ байгаа эсэхийг шалгаж, хэвийн ажиллаж байгаа нөхцөлд ажиллуулна.
Хэрэв хөдөлгүүрт гэмтэл илэрвэл гэмтлийг засаж, арилгасны дараа ажиллуулна.
- Хөдөлгүүрийг ажиллах явцад хөдөлгүүрийн бохирдол, механик хүчдэлийн холболтод
байнгын хяналт тавьж ажиллана.
- Хөдөлгүүрийг залгуурт нойтон гар болон нойтон, чийгтэй даавуугаар жийрэглэх, нойтон
чийгтэй бээлийтэй гараар барьж залгахыг хориглоно.
- Цахилгааны аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх анхааруулах тэмдгүүдийг шаардлагатай
газруудад байршуулсан байна.
- Өндөр хүчдэлийн шон руу авирахдаа хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг бүрэн гүйцэд
өмсөж, зориулалтын дөрөөгөөр авирах, хамгаалалтын бээлий, хамгаалалттай багаж,
хэрэгсэл хэрэглэж ажиллана.
- Дизель станцын ажлын өрөөнд гадны хүн оруулахгүй байна. Дизель генераторыг
асаахын өмнө орчин тойрныг шалгаж, эргэлдэх хэсэг, тогтоосон зайд хүн ойр байлгахыг
хориглоно.
- Дизель ажиллуулж, генераторт сэргээлт өгөх, ачаалал авах үед сэлгэн залгалтыг
дарааллын дагуу зөв гүйцэтгэнэ.
- Дизель станцын өрөөнд таслалт, залгалт, сэлгэн залгалт хийхдээ хамгаалах бээлий,
багаж хэрэгсэлгүйгээр дээрх үйлдлүүдийг хийхийг хориглоно.
- Дизель генераторт дизель түлш нэмэхдээ, өөрийн бие рүүгээ асгахаас болгоомжилж,
анхаарал болгоомжтой ажиллана.
- Хүчдэл дамжуулах хэсэгт ойртох зайг чанд баримталж, шаардлагатай тохиолдолд
хүчдэлийг салгасны дараа ажиллана.
- Шатах, тослох материалын ойр орчимд ил гал гаргах, тамхи татахыг хориглоно.
4.1.5 Сантехникийн инженер, сантехникийн слесарь нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Сантехникийн инженер нь ашиглагдаж байгаа сантехникийн тоног төхөөрөмжүүдэд
урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээг хийж, сантехникийн слесарьд
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгааг өдөр бүр танилцуулан, гарын
үсэг зуруулна.
- Байгууллагаас олгосон хөдөлмөр хамгааллын хувцас, гутал, малгай, бээлий, нүдний
шил, амны хаалтыг тогтмол өмсөж, ажилд шаардагдах зориулалтын багаж, хэрэгслийг
ашиглана.
- Үндсэн ажлын зэрэгцээ бусад байгууллагад өөр ажил хавсран гүйцэтгэхийг хориглоно.
- Ажиллах үед ажлын ширээг бөх бат, хөдөлгөөнгүй, ажил гүйцэтгэхэд эвтэй байхаар
суурилуулсан байна.
- Ажлын багаж, хэрэгслийг ажил эхлэхээс өмнө шалгаж, гэмтэлтэй багажийг засаж, ажилд
-
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бэлэн болгоно.
Гэрэлтүүлэг сайтай орчинд ажиллана.
Зөөврийн цахилгаан гэрэл ашиглахдаа 6 вольтоос илүү хүчдэлтэйг хэрэглэхгүй байх,
чийгтэй, нойтон орчинд 12 вольтоос илүү хүчдэлтэйг хэрэглэхийг хориглоно.
Цахилгаан гагнуур хийхдээ хамгаалалтын баг, амны хаалтыг зүүсэн байна.
Цахилгаан багажаар ажиллах үед хамгаалалтын бээлийг өмсөж, төмөр дээр зогсож,
цахилгаан багажаар ажиллах бол хамгаалалтын резинэн дэвсгэр хэрэглэнэ.
Урсгал болон их засвараар шугам хоолой солих үед хавтанд дарагдах, хавчуулагдах,
краны дэгээ мултрах, тросс дэгээнд цохиулах, тросс тасрах зэрэгт анхаарал болгоомжтой
ажиллана.
Усны халаалтын тогоонд болон зуухны насоснууд, цахилгаан хөдөлгүүрүүд, хаалтнуудад
гарч болох гэмтлүүдээс урьдчилан сэргийлнэ.
Цэвэр усны даралт халаалтын өгөх, буцах шугамын даралт ба температурт байнга
хяналт тавьж, өөрчлөлт гарсан тохиолдолд шалтгааныг тогтоож, гэнэтийн ослоос
сэргийлж ажиллана.
Засвар, үйлчилгээ хийхдээ мотор, хөдөлгүүрүүдийг бүрэн зогсоож, унтарсны дараа
засварын ажлыг эхлүүлнэ.
Уурын зуухны тогооны дотор талд цэвэр агаартай, 45 градусаас дээшгүй халуунтай
байгаа үед халууны хэмжилт хийсний дараа засварын ажлыг эхлүүлнэ.
Тогоон дотор засвар хийх шаардлага гарсан тохиолдолд ганцаараа ажиллахыг хориглох
ба 2-оос доошгүй хүн ажиллана.
Уурын зуухны утаа ба салхины хоолойд засварын ажлыг хийхдээ түүнд байгаа үнсийг
урьдчилан зайлуулсан байна. Утаа, салхины хоолойд ажил гүйцэтгэх явцад утаа сорогч
салхилуурыг ажиллуулахыг хориглоно.
Ус шахалт хийж байхад гэмтэлтэй хаалтыг засах, даралттай үед хоолой ба хаалтыг
тагласан битүү таглааны эсрэг байрласан гэмтлийг засахыг хориглоно.
Мотор, хөдөлгүүрүүдийг газардуулга хийхгүйгээр ажиллуулахыг хориглоно.
Сэнс, насос, мотор, хөдөлгүүрт засвар хийх тохиолдолд тэдгээрийг бүрэн зогсоож,
унтраасны дараа засварын ажлыг эхлүүлнэ.
Моторын эргэх хэсэгт нь хамгаалалтын бүрээс заавал хийсэн байна. Мотор ажиллаж
байх үед моторын гэмтлийг засах, эргэх хэсэгт нь хийсэн хамгаалалт бүрээсийг авахыг
хатуу хориглоно.
Эргэх хэсэг нь ил, хамгаалалтгүй, гинжин ба резинэн дамжуулагчтай машин, механизмын
дэргэд болон ойролцоо ажиллахыг хориглоно.
Сэнс, насосыг ажиллуулахын өмнө дотор нь янз бүрийн бодис, засварын багаж түлхүүр,
төрөл бүрийн жийргэвч, эрэг, боолт үлдсэн эсэхийг заавал шалгаж үзнэ.
Яндан, хоолой болон арматуруудыг даралтаар шалгах үед ажлын байранд гадны хүн
оруулахыг хориглоно. Даралтаар шалгаж байгаа хүмүүс аль болох аюул багатай байрыг
сонгон авсан байна.
Яндан хоолойг усаар шахаж шалгахдаа тогтоосон хэмжээнээс илүү гаргахгүй байна.
Яндан, хоолой болон арматуруудыг даралтаар шалгахаас өмнө фланцан залгаагаар
холбогдсон хаалт, вентилийн боолтуудыг шалгаж үзсэн, чангалсан байна.
Эвдэрхий бөгөөд засвар хийсэн нь батлагдаагүй манометрээр даралт шалган үзэхийг
хатуу хориглоно.
Даралттай байх үед аливаа гэмтлүүдийг засахыг хориглоно.
Худаг, траншей, сувагт ажиллах үед өдөр бүр шугам сүлжээ, дулааны болон бохирын
усны худгуудын ажиллагааг шалгаж үзэн, шаардлагатай урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг авч ажиллана.
Худаг, камерийн тагийг заавал дэгээгээр онгойлгож, хийг гаргаж, шууд орохыг хориглоно.
Худаг дотор хуримтлагдсан тэсэрч, дэлбэрэх хорт хий байхаас болгоомжлох, худаг руу
орохын өмнө тусгай лампаар шалган үзэж, шүдэнз зурах, цаас шатаах зэргээр ил гал
гаргахыг хориглоно.
Худагт батарей бүхий гэрэлтүүлэгч, шат тавцанг ашиглаж, тэдгээрийн бат бөх, бүрэн
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бүтэн байдлыг тогтмол шалгана.
Татуургын худагт ариутгах ажил хийхдээ 20 минут тутамд нэг удаа худгаас гарч, 10
минут амарна.
- Худаг, камерт зөөврийн гэрэл хэрэглэхдээ 12 вольтоос илүү хүчдэлтэй гэрэл хэрэглэхгүй
байна.
4.1.6 Хэвлэх цехийн инженер, хэвлэх цехийн ажилтан нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Хэвлэх машин болон бусад тоног төхөөрөмжтэй харьцахдаа үйлдвэрлэлийн тоног
төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, техникийн баримт бичигт заасан нөхцөлийн дагуу тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулна.
- Байгууллагаас олгосон хөдөлмөр, хамгааллын хувцас, малгай, бээлий, нүдний шил,
амны хаалтыг тогтмол өмсөж, ажилд шаардагдах зориулалтын багаж, хэрэгслийг
ашиглана.
- Үйлдвэрлэлийн явцад химийн бодистой харьцахдаа аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.
- Өрөө, тасалгаанд чийгшүүлэгч хэрэглэж, тоосжилт, тоосонцорын харшилд өртөхөөс
өөрийгөө хамгаална.
- Хэвлэх цехэд галын хорыг тогтмол байршуулж, галын аюулаас сэргийлж ажиллана.
4.1.7 Архивын эрхлэгч, архивын ажилтан нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Хадгаламжийн санд гал гаргах, тамхи татах, төрөл бүрийн цахилгаан халаагуур хэрэглэх
болон тэсрэх, дэлбэрэх бодис, химийн бодис, хүнсний бүтээгдэхүүн зэрэг гадны зүйлс
байрлуулахыг хориглоно.
- Хадгаламжийн нэгж, баримт бичгийг архивт хүлээн авах, шилжүүлэх, архивын үйлчилгээ
үзүүлэх ажлыг зохион байгуулахдаа зориулалтын ажлын хувцас, халад, амны хаалт,
бээлий, намхан өсгийтэй гутал өмсөнө.
- Хадгаламжийн нэгжийг хадгалж буй тавиурын өндөрт тохируулан шат ашиглаж, шат руу
өгсөж, буухдаа анхаарал болгоомжтой байна.
- Өрөө, тасалгаанд чийгшүүлэгч хэрэглэж, тоосжилт, тоосонцорын харшилд өртөхөөс
өөрийгөө хамгаална. Архивын эрхлэгч, ажилтнууд нь жилд 1-ээс доошгүй удаа эрүүл
мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан байна.
- Архивын баримт үдэх, хавтаслахад ашигладаг багаж, төхөөрөмжтэй ажиллахдаа
анхаарал болгоомжтой байж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.
- Архивын баримтыг зориулалтын тавиурт эмх цэгцтэй, нурж унахааргүй байдлаар өрнө.
Зориулалтын тавиур байхгүй тохиолдолд баримтыг шалаар өрөхийг хориглоно.
- Архивын ажил үйлчилгээ явуулдаг бүх өрөө тасалгаа, хадгаламжийн санд
галын
аюулаас урьдчилан сэргийлэх санамж, анхааруулга бичиж, гал
унтраах анхан шатны
багаж, хэрэгслийг авч ашиглах боломжтой нүдэнд
харагдахуйц газар байрлуулсан
байна.
4.1.8 Малын эмч, нохой маллагч нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Эрэлч нохдод эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэгийг өдөр бүр хийж, илэрсэн өвчин эмгэгийг
эмчлэн эдгэрүүлнэ.
- Албаны нохойд шаардлагатай урьдчилан сэргийлэх тарилга, вакциныг тогтмол тарьж
дархлаажуулна.
- Нохойн байранд мал эмнэлэг, ариун цэврийн үзлэгийг өдөр бүр явуулж, ариутгал,
халдваргүйжилтыг тогтмол гүйцэтгэнэ.
- Албаны эрэлч нохдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, вакцин,тарилга, туулгалтыг хийж
гүйцэтгэнэ.
- Албаны нохойтой харилцагсдын хувийн ариун цэврийг чанд сахиулна.
- Албанд шинээр орж буй нохдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулан, эрүүл мэндийн дэвтэр
нээж, гэрчилгээжүүлнэ.
- Эрэлч нохойн сургалтын төвийн байр, сургалтын байр, нохойн үүр, сургалтын талбай,
зугаалгын талбайд болон гаднах орчинд сард 1 удаа их цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэнэ.
- Эрэлч нохойг хооллох, гөлөг өсгөх, бойжуулах сургах, дадлагажуулах, салхилуулах,
зугаалуулах ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэнэ.
- Албаны эрэлч нохдыг өдөр тутмын орц нормын дагуу хооллож, нохойн үүрийг өдөр бүр
-
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цэвэрлэж, үүрний цэвэр цэмцгэр, бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллана.
Эрэлч нохойн үүр, үүр орчимд ариутгал, халдваргүйжилтыг хийнэ.
Албаны эрэлч нохдыг усанд оруулах, самнах зэрэг арчилгаа, маллагааг хийнэ.
Нохойн арчилгаа, маллагаа, өнгө үзэмжтэй холбоотой тоног хэрэгсэл (хөтөлгөө,
хүзүүвч, хошуувч, сам, шампунь, апорт г.м)-ийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж,
шаардлагатай тохиолдолд олон нийтийн газарт (гаалийн хяналт шалгалт хийгээгүй үед)
тоног хэрэгслийг хэрэглэн, зөөврийн үүрэнд хийж, эрэлч нохойг авч явна.
4.1.9 Жолооч нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Тээврийн хэрэгслийн жолооч нар нь замын хөдөлгөөнд оролцох болон автомашинд
засвар үйлчилгээ хийх үедээ “Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрэм”-ийг дагаж
мөрдөх, гарч болох аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэхүү ХАБЭАЗ-г
дагаж мөрдөнө.
- Жолооч нар нь ажилд гарахын өмнө болон албан томилолтоор явахдаа холбогдох
албан тушаалтнаас ХАБЭАЗ-г авч, танилцсан талаар гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан
байна.
- Жолооч нь тээврийн хэрэгслийн аюулгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, хөдөлгөөнд
оролцохдоо тээврийн хэрэгсэлд урсгал болон их засвар хийх тохиолдолд дараах
зааврыг дагаж мөрдөн ажиллах шаардлагатай.
- Хувийн болон техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байна.
- Зөвшөөрөлгүйгээр дур мэдэн хувийн зорилгоор албаны тээврийн хэрэгслийг ашиглахгүй
байх, ашигласан тохиолдолд гарсан үр дагавар, хариуцлагыг жолооч өөрөө хариуцах
бөгөөд албан байгууллага ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.
- Согтуугаар болон тээврийн хэрэгсэл жолоодох чадамжгүй үед автомашин жолоодохыг
хатуу хориглоно.
- Жолоо шилжүүлэх, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй хүнээр жолоо бариулахыг
хориглоно. Жолоо шилжүүлснээс үүсэх үр дагавар, хариуцлагыг тухайн тээврийн
хэрэгслийн жолооч хариуцна.
- Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гар утас болон бусад анхаарал сарниулах зүйлсийг
ашиглахгүй байна.
- Тээврийн хэрэгслийн хурдыг тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэх, шалтгаангүйгээр хэт
удаан явах, огцом зогсох, хөдөлгөөн саатуулах, тээврийн хэрэгсэлд дуут дохио болон
гэрлэн дохио дур мэдэн тавихыг хориглоно.
- Тээврийн хэрэгслийн суудлын тоогоор зорчигчдыг суулгах, хүн хэтрүүлж суулгахгүй
байна.
- Зорчигчийг тээврийн хэрэгсэлд бууж, суух үед зөвшөөрөгдсөн зогсоолд зогсож, гүйцэд
бууж, суусны дараа хөдлөнө.
- Шатахуун түгээх газар болон шатах, тослох материалын ойр орчимд ил гал гаргах,
тамхи татахыг бүрэн хориглоно.
- Өвөл, зуны улиралд зориулалтын дугуйг ашиглах ба хол замд гарахаар бол хүрз, тросс,
паяльник зэрэг зайлшгүй шаардлагатай зүйлсийг авч явна.
- Ажлын байранд болон тээврийн хэрэгсэлд гал унтраах багаж хэрэгслийг байнга байлгаж,
зориулалтын бус зүйлд ашиглахгүй байна.
- Шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэх дараах эд зүйлсийг бэлэн байлгах. Үүнд:
• Галын хор, ослын гурвалжин болон засвар хийхэд шаардлагатай багаж, хэрэгсэл
• Ажлын бээлий, нүдний шил, амны хаалт, нойтон салфетка, эмийн сан гэх мэт.
- Автомашины цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж, шороо, тоос, ус, цас, мөс, тосыг
байнга арчиж цэвэрлэх, эд зүйлсийг цэвэр, эмх цэгцтэй байлгана.
- Ус, тос, маслыг байнга шалгах, нэмэх, шинээр сольж байх шаардлагатай.
- Автомашины эрэг, боолтуудыг тогтоосон хугацаанд шалгаж, чангалж байна.
- Автомашиныг жил бүр оношилгоонд оруулж, түүний дагуу шаардлагатай засвар
үйлчилгээг хийж байна.
- Засвар, үйлчилгээг хийхдээ автомашины мотор хөдөлгүүрийг бүрэн зогсоож, унтраасны
дараа засварын ажлыг эхлүүлнэ.
-
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-

Засварын ажлын явцад өргөж, буулгах механизмуудын даацыг хэтрүүлэхгүй байна.
Зөөврийн цахилгаан гэрэл ашиглахдаа 6 вольтоос илүү хүчдэлтэйг хэрэглэхгүй байх,
чийгтэй нойтон орчинд 12 вольтоос илүү хүчдэлтэйг үл хэрэглэнэ.
- Цахилгаан багажаар ажиллах үед хамгаалалтын бээлийг заавал өмсөж, төмөр дээр
зогсож, цахилгаан багажаар ажиллах бол хамгаалалтын резинэн дэвсгэр хэрэглэнэ.
4.1.10 Үйлчлэгч нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Угаалгын нунтаг, ариутгалын бодис найруулах, цэвэрлэгээ хийх, хог хаягдлыг хаяхдаа
эрүүл ахуй, халдвар, хамгааллын дэглэмийг дагаж мөрдөнө. Халуун усанд түлэгдэх,
хүйтэнд хөлдөж, хайрагдахаас урьдчилан сэргийлнэ.
- Ажилд гарахын өмнө ажлын багаж хэрэгслийн / хувин, шүүр, хутгуур, алчуур, тоос сорогч
гэх мэт/ бүрэн бүтэн байдлыг шалгана.
- Шал, хонгил, ариун цэврийн өрөөг угааж цэвэрлэхдээ 1%-ийн хлорын шохойн уусмал
хэрэглэнэ. Уусмалыг бэлтгэхдээ анхаарал болгоомжтой байж, амны хаалт, нүдний шил
зүүнэ.
- Ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ ажлын бээлий, амны хаалт, ажлын хувцсыг тогтмол хэрэглэх,
ажлын хувцас нь тухайн ажлыг хийхэд саад учруулахааргүй байна.
- Цэвэрлэгээ хийхдээ бусдад саад болохгүй байдлаар ажиллана.
- Ариун цэврийн өрөөг бохирдсон тухай бүрд нь болон өдөрт хоёроос доошгүй удаа
халдваргүйжүүлэгч бодис ашиглаж цэвэрлэх ба 7 хоног тутамд ариутгал хийсэн байна.
- Техник, тоног төхөөрөмж, цахилгаан хүчдэлийн ойр орчмыг цэвэрлэх, тоос шороог
арчихдаа анхаарал болгоомжтой байна. Мөн цахилгаан хүчдэл, тогонд цохиулах,
гэмтэж бэртэх, халтирахаас болгоомжлоно.
- Хүйтний улиралд зам талбай, орц хонгилыг цэвэрлэхдээ даарч хөрөх, халтирахаас
болгоомжлох, зам талбайд халтиргаа гулгаа үүсэхээс сэргийлэн элс, давс, шороо
цацан, наалт наана.
Цасан болон шороон шуурга, хүчтэй аадар, мөндөр зэрэг байгалийн онц аюултай
үзэгдлийн үед гадна зам, талбайн цэвэрлэгээ хийхгүй байна.
Байгууллагын цонх, хаалга, хана, шүүгээ зэрэг өндөрт байрлах зүйлсийг угааж арчихдаа
анхаарал болгоомжтой байж, стандартын шаардлага хангасан зориулалтын шат, урт
бариул бүхий цэвэрлэгээний сойз, алчуурыг ашиглан цэвэрлэнэ.
Хог хаягдлыг уут саванд хийж, зориулалтын цэгт хаяна.
4.1.11  Гагнуурчин нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
Гагнуур хийх ажлын шаардлага гарсан тохиолдолд цахилгааны инженер нь гагнуурчинд
цахилгаан гагнуур хийх талаар танилцуулж, ажлын дэс дарааллыг зааж зөвлөх үүрэг
хүлээнэ. Цахилгаан гагнуур хийх явцад хяналт тавьж, удирдлагаар ханган мэргэжлийн
туслалцаа үзүүлнэ. Гагнуурчинд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн зааварчилгааг танилцуулж, гарын үсэг зуруулна.
Цахилгаан гагнуурчин нь нарийн мэргэжлийн эмнэлгийн үзлэгт орж магадлагаа
гаргуулсан, гагнуурчны мэргэжлийн үнэмлэх авсан, насанд хүрсэн эрэгтэй хүн байх
ба хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавартай танилцаж, гарын үсэг зурсны
дараа ажилд гарна. Цахилгаан гагнуурчин нь гагнуур хийх явцад дараах зааврыг дагаж
мөрдөн ажиллана. Үүнд:
Цахилгаан гагнуур хийж эхлэхээс өмнө ажил эхлэх бэлтгэлийг хангаж, хөдөлмөр
хамгааллын хувцсыг өмсөж, зориулалтын нүдний шил, нүүрний хамгаалалт баг, малгай,
бээлий зэргийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, зохих зааврын дагуу өмсөж, хэрэглэнэ.
Цахилгаан гагнуурын хурц туяанаас орчинд учирч болох аюулаас хамгаалж, сэргийлэн
зөөврийн хамгаалалтын самбараар ажлын байрыг тойруулан хамгаалалт хийсэн байна.
Орчны гэрэлтүүлэг нь гагнуурчны нүдэнд шууд тусч гялбуулахгүй байхад анхааран,
байгалийн болон зохиомол цахилгаан гэрэлтүүлэг нь гагнуур хийхэд хүрэлцэхүйц
гэрэлтүүлж байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
Гагнуурын аппаратыг цахилгаан тогонд холбосон цахилгааны самбараас 100 метрээс
ойр биш зайд байрлуулсан байх ба цахилгаан гүйдэл дамжуулж байгаа утасны бүрхүүл
шалбарч гэмтсэн эсэхэд шалгалт хийн, гэмтсэн тохиолдолд тогонд залгахаас өмнө
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хамгаалах арга хэмжээг авсан байна.
Гагнуурын ажил эхлэхээс өмнө орчны хүмүүст анхааруулан, шаардлагагүй хүмүүсийг
ажлын байранд байлгахыг хориглоно.
Гагнуурын хортой хийг зайлуулахын тулд агааржуулалтыг ажиллуулж, салхивчийг
нээлттэй байлгана.
Нойтон чийгтэй, халтиргаатай газар зохих хамгаалалтгүйгээр ажиллахгүй байна.
Гагнуурын аппаратыг тогонд залгах, салгах, мөн засварлах ажлыг зөвхөн мэргэжлийн
хүмүүсээр гүйцэтгүүлнэ.
Гагнуурын аппаратын ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг шалгаж, гэмтэл илэрсэн
тохиолдолд инженер, техникчдэд мэдэгдэж засуулан аюулгүй болсны дараа ажлыг
эхлүүлнэ.
Гагнуурын аппаратын их биеийг газардуулаагүй, гагнуурын аппарат техникийн
паспортонд заагдсан хэвийн ажиллах шаардлагыг хангахгүй байгаа тохиолдолд
ажиллахаас татгалзан, ажиллах техникийн нөхцлийг бүрдүүлэхийг шаардана.
Цахилгаан гагнуурыг үргэлжлүүлэн удаан хугацаагаар хийх тохиолдолд электрод солих,
түр амрах, үдийн хоол идэхээр явах зэрэг үед цахилгааныг автоматаар салгуулна.
Гагнуурын ажлыг тогтоосон ажлын байрнаас өөр газарт хийх шаардлага гарсан
тохиолдолд зөвхөн удирдлагын зөвшөөрлөөр хийж гүйцэтгэнэ.
Цахилгаанчин нь гагнуурчинд цахилгаан гануур хийх явцад мэргэжлийн туслалцаа
үзүүлэхдээ цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй ажиллах үед хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн зааврыг дагаж мөрдөх бөгөөд хөдөлмөр хамгааллын хувцас, бээлийг
өмсөж, зориулалтын хамгаалах багаж хэрэгслийг ашиглан уг ажлыг хийхэд туслалцаа
үзүүлнэ.
Цахилгаан гагнуурын ажил эхлэхээс өмнө цахилгаанчин гагнуурчинтай хамтран
гагнуурын аппаратны цахилгаан утсыг шалгаж, гэмтлийг засна.
Цахилгаан аппаратыг газардуулсан байна.
Гагнуурчныг ажил гүйцэтгэх үед цахилгаанчин дэргэд нь байж шаардлагатай үед
мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн цахилгааныг автоматаар залгаж, салгаж өгнө.
4.1.12  Мужаан нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:  
- Байгууллагаас олгосон хөдөлмөр, хамгааллын хувцас, малгай, бээлий, нүдний шил,
амны хаалтыг тогтмол өмсөж, ажилд шаардагдах хөдөлмөрийн багаж хэрэгслийн бүрэн
бүтэн, аваар осолгүй байдлыг хангаж, ажиллана.
- Байгууллагын барилга байгууламж, тавилга, эд хогшлийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт
тавьж, тогтмол үзлэг шалгалт хийж, урсгал засвар, эвдрэл, гэмтлийг засна.
- Галын аюулгүй байдлыг ханган, хяналт тавина.
- Цахилгаан хангамжийн их болон урсгал засварын ажлыг хариуцан гүйцэтгэж, зохион
байгуулна.
- Байгууллагын цахилгааны шугам, сүлжээ, узель болон бусад тоног төхөөрөмжийн
хэвийн үйл ажиллагааг байнга шалгаж засвар үйлчилгээ, баталгаажуулах ажлыг хийж
гүйцэтгэнэ.
- Цахилгаанчны засварын өрөөг тохижуулан, багаж хэрэгслээр хангана.
- Өрөөнүүдийн цахилгааны доголдыг дуудлагыг дагуу шуурхай засаж, хэвийн
ажиллагаатай болгох ажлыг хийнэ.
- Байгууллагын барилга объектийн цахилгааны холболт болон гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж,
ахуйн хэрэглээний цахилгаан хангамжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах ажлыг
мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэнэ.
- Гар хөрөөгөөр материалыг зүсэхдээ хавчлаганд хөдөлгөөнгүй сайн бэхэлж, хөрөө
сугарахаас болгоомжлоно.
- Төмөр эдлэлийг хуурайдахдаа хавчлаганд хөдөлгөөнгүй сайн зуулгаж байж хуурайдана.
- Алх, муна зэрэг багаж хэрэгслийг хөдөлгөөнгүй, сугарахгүйгээр сайн ишлэсэн байна.
- Цахилгаан хөрөө, дрилл, точил зэрэг цахилгаанаар ажилладаг багажтай анхаарал
болгоомжтой ажиллана.
-
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4.1.13  Галч нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Сантехникийн инженер нь өдөр бүр уурын зуухны ажилтай танилцаж, галч нарын
ээлжийг хүлээлцүүлж ажилд гарч байгаа ээлжийн галч нарт ажил үүргийн талаар
нэмэлт, заавар зөвлөгөө, үүрэг даалгавар өгч, удирдлагаар ханган зааварчилгааг
танилцуулан гарын үсэг зуруулж ажиллана.
- Галч нар нь эмнэлэгийн үзлэгт орж магадлагаа гаргуулсан, насанд хүрсэн
эрэгтэй
хүн байна. Ээлжийн галч нар нь уурын зуухыг галлахдаа сантехникийн инженер болон
ээлжийн слесариас өгсөн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн зааварчилгаа
авсан тухай гарын үсэг зурсны дараа ажилд гарна.
- Галч нар нь зуухыг галлахдаа дараах зааврыг дагаж мөрдөн ажиллана. Үүнд:
- Ажлын бэлтгэл хангаж, хөдөлмөр хамгааллын нормын хувцсыг өмсөн, нүдний шил,
хошуувч, бээлийг хэрэглэн, ажлын багаж, хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангана.
- Ээлж хүлээлцэхдээ байгууллагын эд хогшил, галын аюулгүй байдал, гарч болзошгүй
эрсдэлийн талаар удирдлагад мэдээлж байна. Удирдлагын зөвшөөрөлгүй ээлжийн
графикыг зөрчиж ажиллахыг хориглоно. Зуухыг
галлахдаа хариуцсан ээлжийн
слесарийн зөвшөөрлөөр галлана.
- Галч нь хянах, хэмжих хэрэгсэл монометр, термометр зэргийг байнга хянан, хэмжилтийн
горимд доголдол гарсан тохиолдолд цаг алдалгүй ээлжийн слесарьд мэдэгдэн,
шалтгааныг тодруулан шаардлагатай арга хэмжээг авна.
- Зуухыг ажиллаж байгаа үед хяналтгүй орхиж явахгүй байна. Зайлшгүй шаардлага
гарсан тохиолдолд вентиляторыг унтрааж орхино.
- Зуухны галын хөтөлд нүүрс болон түлээг хийж, амыг нь хааж, зориулалтын түгжээгээр
түгжиж байна.
- Зууханд шатаж байгаа нүүрсийг шилгээх, бутлах үед заавал хамгаалалтын нүдний
шилтэй байна.
- Цахилгаан эрчим хүч тасарсан тохиолдолд бүх цахилгаан хөдөлгүүрүүдийг яаралтай
салган, галыг манаж, ээлжийн слесарь, инженерт яаралтай мэдэгдэнэ.
- Цахилгаан хүчдэл хэлбэлзэж, 380 вольтоос доошоо унасан үед цахилгааны автоматыг
яаралтай салгаж, зуухны цог, нурмыг зөөвөрлөх арга хэмжээ авна.
- Усны даралтыг шаардлагатай түвшинд барьснаар ус халаагуурын зуух хэвийн
горимоор ажиллана.
- Зуухыг дараах нөхцөлд галлахгүй:
xx Тэжээлийн усны бүх төхөөрөмж ажиллахгүй,
xx Аваарын хавхлага ажиллаагүй,
xx Зуухан дотор гэмтэл гарч, ус алдсан,
xx Усны температур өсч, чимээ гарсан,
- Тогооны утааны сувагт цэвэрлэгээ хийхэд 2-оос доошгүй галч цэвэрлэгээг хийнэ.
- Зуух галлаж байх үед ажлын байрны хаалгыг түгжихгүй, хаалганы орчмын цас мөсийг
тогтмол цэвэрлэн, байнга гэрэлтүүлэгтэй байлгана.
- Угаар гарсан үед хаалга, цонхоо нээн өөрийгөө хордохоос хамгаална.
- Инженер, слесарийн удирдлага дор цэвэрлэгээ үйлчилгээ, урсгал болон цаг үеийн
гэнэтийн шаардлагатай засвар угсралтын ажлыг хийж, зуухыг галлаагүй үед эсвэл
хөдөлгүүр бүрэн зогсож, зуух хөрсний дараа цэвэрлэгээг хийнэ.
- Ажлын байранд тавигдсан галын хор, гал унтраах багаж хэрэгслийг зориулалтын бус
ажилд хэрэглэхийг хориглоно.
- Галлагааны өрөөнд будаг, бензин гэх мэт галд тэсвэргүй, амархан шатах, тэсрэх бодис,
эд зүйлсийг хадгалахыг хатуу хориглоно.
- Ажлын байранд гадны хүн оруулахыг хориглоно.
- Зуухны вентиляторыг унтраахгүй үнслэх, ажиллагаа хийхийг хориглоно.
- Зуухыг галласан үед болон хөдөлгүүрүүд ажиллаж байх үед зуухыг хараа хяналтгүй
орхиж явахыг хориглоно.
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4.1.14 Худгийн моторчин, сахиул-худгийн ажилтан нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
- Цахилгааны инженер нь 7 хоногт нэг удаа гүний өрөмдмөл худгийн ажил байдалтай
танилцан, шаардлагатай мэргэжлийн туслалцаа, засвар үйлчилгээг хийлгэн өгч,
хариуцсан ажилтанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа өгч,
гарын үсэг зуруулж ажиллана.
- Гүний өрөмдмөл худгийг хариуцан ажиллуулагч нь худаг ажиллуулах мэргэжлийн буюу
мэргэшсэн хүн байх ёстой бөгөөд жилд 2-оос доошгүй удаа эрүүл мэндийн үзлэгт орж
шинжилгээ өгч, эрүүл мэндийн дэвтэртээ тэмдэглэл хийлгэсэн байх шаардлагатай ба
эрүүл мэндийн дэвтрээ биедээ байнга авч явах үүрэгтэй.
- Худгийн ус өргөх цахилгаан насосыг ажиллуулж, ус шахахдаа ажлын бэлтгэлийг ханган
хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг өмсөж, зориулалтын багаж, хэрэгслийг бэлтгэсэн байна.
- Усыг өргөх насосыг ажиллуулахын өмнө цахилгааны хүчдэл хэвийн байгаа эсэх, фазууд
бүрэн ажиллаж байгааг заавал хянаж шалгана.
- Насосны хэвийн ажиллагааг хангах үүднээс удирдах самбар дээрх хяналт, хэмжилтийн
багажуудын заалтад тогтмол хяналт тавьж ажиллана.
- Насосыг автомат удирдлагын самбараар дамжуулан ажиллуулна.
- Насос ажиллаж байх үед хүчтэй доргилт, чичиргээ үүсэх, ямар нэг хэвийн биш чимээ
шуугиан гарвал насосыг даруй зогсоож, энэ тухай инженерт болон холбогдох мэргэжлийн
хүнд мэдэгдэн, шалтгааныг тодруулан, засвар үйлчилгээг хийлгэнэ.
- Насос ажиллаж байгаа үед амперметрийн заалтанд байнга хяналт тавьж, заалт хэвийн
биш болсон тохиолдолд насосыг унтраана.
- Насосны удирдах самбарын хаалгыг үргэлж хаалттай байлгах ба ус орохоос хамгаалан
цоожтой байлгана.
- Ажиллаж байх үед нь цахилгаан гүйдлийн хэмжээ ихэсвэл гүний худгийн толгой хэсэг
дэх хаалтыг хааж, гүйдлийг хэвийн хэмжээнд болгоно. Харин хаалтыг хаахад гүйдлийн
хэмжээ хэвийн байдалдаа эргэн очихгүй байвал насосыг ажиллуулахыг зогсооно.
- Удирдлагын самбарын бүх хэсгүүдийг сард нэгээс доошгүй удаа цахилгаанчинд үзүүлж,
цэвэрлэгээ хийлгэн, эрэг боолт, бэхэлгээг шалгаж, чангалуулна. Цэвэрлэгээ, үйлчилгээг
хийхдээ хүчдэлийг салгасны дараа ажлыг эхлэнэ.
- Гүнээс гарч байгаа усны гарц, чанарт хяналт тавьж, усанд элс шороо үзэгдвэл насосыг
ажиллуулахыг зогсоон, шалтгааныг тодруулна.
- Аливаа засвар, үйлчилгээ, эвдрэл, гэмтлийг мэргэжлийн хүнээр хийлгэх бөгөөд дур
мэдэн оролдсоноос учирсан хариуцлага, хохирлыг худаг ажиллуулагч өөрөө хариуцана.
- Хүйтний улиралд худгийг галлах үед гал алдахаас урьдчилан сэргийлж, галын
аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шаардлагатай галын хор болон багаж,
хэрэгслийг байнга бэлэн байлгана.
- Сард нэгээс доошгүй удаа гүний худгийн насос түүний удирдах самбарын хэвийн
ажиллагаа, цахилгаан гүйдэл, хүчдэлийн хэлбэлзлийн хэвийн байдалд үзлэг шалгалт
хийнэ.
- Цахилгааны тэжээлийн кабель утас, холболтын контактуудад халалт үүсч байгаа эсэх,
бүрээс нь халсан, шалбарсан эсэхэд үзлэг хийж, шаардлагатай солих хүртэлх арга
хэмжээг авна.
- Насосыг удирдах самбараар дамжуулалгүй шууд хүчдэлтэй шугаманд холбож
ажиллуулахыг хориглоно.
- Удирдах самбарт гэмтэл гарч автомат залгуур залгагдахгүй байгаа нөхцөлд хүчээр
гацааж, залгаж ажилуулахыг хориглоно.
- Насосыг нэг дор дахин дахин салгаж, залгахгүй байна.
- Шугамын хүчдэл хэвийн хэмжээнээс хэлбэлзэх тохиолдолд насосыг ажиллуулахыг
зогсооно.
- Худгийн насосны цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, засварыг худаг ажиллуулагч өөрөө хийхийг
хориглоно.
4.1.15  Сахиул, манаач нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ:
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-

-

-

Байгууллагын гадна, дотор талын (барилга, хашаа, байшин, гараж, эд хөрөнгө) бүрэн
бүтэн байдлыг ээлжийн ажлын хугацаанд бүрэн хариуцаж, аюулгүй байдлыг ханган
ажиллана.
Манаачийн өрөөнд будаг, бензин, солярка зэрэг химийн хорт бодис хадгалахыг
хориглоно.
Өрөөг дулаацуулах зорилгоор ил задгай тень, плитка залгах, залгаатай орхиж гарах,
плитка залгаж тамхи асаах зэргийг хориглоно.
Гэрэлтүүлэг чийдэн шатсан ба гэмтсэн үед даруй удирдлагад мэдэгдэнэ.
Автомашинуудыг эмх замбараатай, гарцыг чөлөөтэй байхаар зогсоолд тавиулна.
Цахилгаан залгуур, рубильникийг дур мэдэн залгах, салгахыг хатуу хориглоно.
Удирдлагын зөвшөөрөлгүй байгууллагын хашаа, гараж, паркад гадны машин тавиулахыг
хориглоно.
Манаач, сахиулын өрөөнд гадны хүн оруулах, байлгахыг хориглоно.
Ээлжийн хугацаандаа ажил тарсны дараа бүх өрөө, тасалгааны гэрэлтүүлэг, цоож,
цонх, хаалгануудын байдалд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга
хэмжээг цаг алдалгүй шуурхай авна.
Ээлжийн хугацаанд байгууллагын орчин тойрон, зам талбай, довжоо, хашааны дотор,
гадна байрлалд зохих цэвэрлэгээг хийж, хүлээлцэж хэвшинэ.
Хариуцсан объектоо тодорхой хугацаагаар эргэн тойрч, гарч болзошгүй гал, усны болон
гэнэтийн аюул, хулгай дээрмээс сэргийлэх зорилгоор үзлэг, шалгалтыг тогтмол хийж,
илэрсэн зөрчлийн талаарх шуурхай мэдээллийг удирдлагуудад болон зохих албан
байгууллага (цагдаа, гал команд гэх мэт)-д зохих журмын дагуу мэдэгдэнэ.
Байгууллагын хэмжээнд байгаа объектуудын цоож, лац ломбыг нарийн шалгаж, илэрсэн
зөрчлийг тухайн ажилтнаар арилгуулж хүлээн авсан тухай тэмдэглэл хөтлөн гарын
үсгээр баталгаажуулна.
Автомашины гараж, өрөө тасалгааг гал, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
шаардлагатай үед онгойлгон үзэж магадлах, цаг алдахгүй арга хэмжээ авах үүрэгтэй.
Ажилтан, албан хаагчид болон иргэдээс биеийн байцаалт (ажлын газрын үнэмлэх,
иргэний үнэмлэх)-ыг нь шаардах ба онцын шаардлагагүй болон согтууруулах ундаа
хэрэглэсэн хүнийг албан байгууллагад нэвтрүүлэхийг хориглоно.
Ажлын байранд архи, согтууруулах ундаа хэрэглэж буй тохиолдол илэрсэн үед
удирдлагад шуурхай мэдэгдэнэ. Сэжиг бүхий иргэдийн талаар цагдаагийн байгууллагад
яаралтай мэдэгдэх, онцгой шаардлагатай албан тушаалтан, ажилтнуудын утасны
жагсаалтыг бэлэн байдалд байлгаж, хэрэглэж хэвшинэ.
Ээлж хүлээлцэхдээ байгууллагын эд хогшил, бүрэн бүтэн байдалд биечлэн шалгалт
хийж байхын зэрэгцээ ээлжийг зохих графикийн дагуу ажил эхлэхээс 15 минутын өмнө
хүлээлцсэн байна.
Удирдлагад мэдэгдэлгүйгээр ээлжийн графикийг зөрчин ажиллахыг хориглоно.
Шалбарсан цахилгааны утас, залгуурыг 220 вольтын хүчдэлд залгахыг хориглоно.
---оОо---

ЗААВАРЧИЛГАА №5
нэг. албан томилолтоор явах албан хаагчдын АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ
ЗААВАРЧИЛГАА
5.1 гег, харьяа гаалийн газар, хороодод болон хөдөө, орон нутагт албан ажлаар томилолтоор
явах албан хаагчид болон жолооч нь замд гарахын өмнө “Албан томилолтоор явах албан
хаагчдын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа”-тай танилцаж, танилцсан болохоо гарын
үсгээр баталгаажуулна. Зааварчилгааг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана.
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АЛБАН ТОМИЛОЛТООР ЯВАХ АЛБАН ХААГЧДЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ
ЗААВАРЧИЛГАА
Монгол Улсын “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэг,
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1,
18.2.2, 18.2.3, 18.2.6, 18.2.7, 18.2.8 дахь заалт, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын
тухай хууль”, Засгийн газрын 2018 оны 239 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын
замын хөдөлгөөний дүрэм”, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын
20-ны өдрийн “Журам батлах тухай” А/93 тушаалаар батлагдсан “Гаалийн байгууллагын
хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 4.2.9 дэх заалтыг үндэслэн дараах зааварчилгааг өгч байна.

№
1

2

3
4
5
6

7
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ТОМИЛОЛТООР ЯВАХ
АЛБАН ХААГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА
Ажилтан
томилолтоор
явахдаа
өөрт
шаардагдах
эм,
тариа,
цаг
агаар,
улирлын байдалд тохирсон хувцас болон
шаардлагатай бусад зүйлээ бэлтгэх,
Бүрэн
бүтэн,
эвдрэл,
гэмтэлгүй,
зөвшөөрөлтэй тээврийн хэрэгслээр зорчих,
Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн
үедээ автомашин жолоодохгүй, жолоочид
шаардлага тавихгүй байх,
Хамгаалалтын бүсийг урд суудал, арын
суудалд суусан зорчигчид бүгд хэрэглэж
хэвших,
Гэмт халдлагад өртвөл цагдаа, хууль
сахиулах байгууллага, эмнэлэг болон
удирдлагад яаралтай мэдэгдэх,
Томилолтоор очих газар руу явахдаа аюулгүй
замыг сонгох,

Газрын зураг болон GPS-тэй явах,

ЖОЛООЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА
Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийг
сахин биелүүлэх,
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг
хангаж чадахааргүй өвчтэй буюу ядарсан
үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын
хөдөлгөөнд оролцохгүй байх,
Зам дээр болон түүний ойр орчимд ажил,
үйлчилгээ хийхдээ замын хөдөлгөөний
аюулгүй байдлыг хангах,
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг
гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар холбогдох
байгууллагад шуурхай мэдээлэх,
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах
талаар эрх бүхий этгээдээс тавьсан хууль
ёсны шаардлагыг биелүүлэх,
Эвдрэл, гэмтэл, техникийн зөрчилгүй
байхаар тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн
байдлыг хангах:
• Тээврийн хэрэгслийн ажлын тоормосны
систем, жолооны механизм ажиллахгүй
болсон, чиргүүлийн холбоос (чиргүүлтэй
үед) эвдэрсэн, харанхуй үед болон
үзэгдэх орчин хангалтгүй нөхцөлд хол,
ойрын буюу ар талын оврын гэрэл асахгүй
болсон, цас, бороо орж байгаа үед
жолооч талын шил арчуур ажиллахгүй
бол
хөдөлгөөнөө
үргэлжлүүлэхийг
хориглоно.
• Хөдөлгөөнд оролцож явах үед тээврийн
хэрэгсэлд дээр дурдсанаас бусад
гэмтэл тохиолдвол түүнийг засах, хэрэв
бололцоогүй бол аюулгүй байдлыг хангаж
аль ойр байгаа зогсоол (гараж) буюу
засварын газарт очих хүртэл хөдөлгөөнөө
үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрнө.
Хамгаалах бүсээр тоноглосон автомашин
жолоодохдоо хамгаалах бүс хэрэглэх,
хамгаалах бүсийг хэрэглээгүй зорчигч
тээвэрлэхгүй байх,
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8

Өдрийн цагаар буюу нартай байгаа үед замд
явах,

9

Шуурга, цас, аадар бороо, газар хөдлөлт,
түймэр зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэл
тохиолдсон үед ойр харагдсан айл, суурин
газрыг олж хорогдох,
мэдээлэл авах,
удирдлагад мэдээлэл өгөх,
Ажлын томилолт, удирдамжид тусгаснаас
бусад ажил гүйцэтгэх болон өөр газар,
чиглэлд явахгүй байх,

10

11

Холбоо барих утсаа
нээлттэй байлгах,

байнга

цэнэгтэй,

12

Албан томилолтоор замд гарахын өмнө
“Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа”-тай
заавал танилцсан байх.

Хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд
ноцтой хохирол учирсан байж болзошгүй зам
тээврийн ослын тохиолдол харсан даруйд
очиж бололцоотой тусламж үзүүлэх, цагдаа,
эмнэлгийн байгууллагад яаралтай мэдэгдэх,
зам тээврийн осолд өртсөн хүнд эмнэлгийн
анхны тусламж үзүүлэх, эмнэлэгт яаралтай
хүргэх,
Зам тээврийн осол, байгалийн гамшиг болон
бусад аюул, эрсдэлд өртөж болзошгүй нь
илэрхий байдалтай саатаж зогссон (зайлшгүй
зогсолт хийсэн) жолоочийн дохиогоор зогсож,
бололцоотой тусламж үзүүлэх,
Согтууруулах ундаа, мансууруулах эм,
сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэх
буюу тээврийн хэрэгсэл жолоодоход эрүүл
мэндийн хувьд тэнцэж байгаа эсэхийг, мөн
шаардлагатай тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл
жолоодох ур чадвараа цагдаагийн эрх бүхий
ажилтны шаардлагаар зохих журмын дагуу
шалгуулах,
Зам дээр ажил, үүрэг гүйцэтгэж байгаа
хүн, явж байгаа мал, амьтны дэргэдүүр
өнгөрөхдөө хурдаа хасаж, түүнд аюул,
осолтой байдал үүсгэхгүйгээр зорчих,
Албан томилолтоор замд гарахын өмнө
“Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа”-тай
заавал танилцсан байх.

....... оны ....... сарын ........ өдрүүдэд ................................... газарт албан томилолтоор /
томилолт № ........../ явсан албан хаагчдын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай танилцсан
байдал:
Тээврийн хэрэгслийн төрөл: /доогуур зурна/
- Галт тэрэг,
- Автомашин,
- Нисэх онгоц,
- Усан онгоц
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГААТАЙ ТАНИЛЦСАН:
Ажлын хэсгийн ахлагч ............................................. .............................. /
/
			
(нэгж, албан тушаал)
(нэр)
(гарын үсэг)
Ажлын хэсгийн гишүүд: ............................................ .............................. /
/
		
(нэгж, албан тушаал)
(нэр)
(гарын үсэг)
.......................-ны жолооч ................................................. /
(нэгж)
(нэр)			
(гарын үсэг)
Зааварчилгааг танилцуулсан : ................................ /
(нэр) 		

/

/
(гарын үсэг)
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 06 дугаар
сарын 20-ны өдөр

Дугаар А/129

Улаанбаатар хот

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТЭМДЭГ ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧЛАЛ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн
зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн
ТУШААХ нь:
1.“Гаалийн хяналтын тэмдгийг хэрэглэх аргачлал”-ыг Нэгдүгээр, “Гаалийн хяналтын
тэмдгийн дардасын загвар”-ыг Хоёрдугаар, ”Гаалийн хяналтын тэмдгийг ашиглах заавар”ыг Гуравдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.
2.Хяналтын тэмдгийг батлагдсан загварын дагуу захиалах, түгээх, зарцуулах, устгалд
хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Гаалийн хяналт, шалгалтын газар /П.Баттөр/-т үүрэг
болгосугай.
3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны
“Гаалийн хяналтын тэмдэг хэрэглэх аргачлал” батлах тухай 558, 2017 оны тушаалын
хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай А/256 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд
тооцсугай.
4.Энэ тушаалыг 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/129 дүгээр тушаалын
1 дүгээр хавсралт
ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТЭМДГИЙГ
ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧЛАЛ
д/д

Хяналтын
тэмдгийн нэр

Гаалийн
тухай хуулийн
холбогдох
зүйл
82-83,
108-111,
115-117,
132-135,
202-206,
208-213

1.

Монгол Улсын
гааль
зөвшөөрөв

2.

Гаалийн хяналтад
байгаа

3.

Хүчингүй
мэдүүлэгт тооцов

4.

Хавсралттай

56.1, 56.2

5.

Гаалийн түр
агуулахад
шилжүүлэв

39,
42,
47

6.

№.............гэрээг
бүртгэв

85-91,
93-97,
99-106,
115-117,
119-123,
125-130,
132-135,
141-167,
169-172,
174-178,
180-186,
188-195,
197-200,
215-218,
231

Горимын
код

Тайлбар

100-150,
160-163,
300-350,
400-472,
480,
600-641,
980,990

Эцсийн бүрдүүлэлт хийж байгаа хилийн
болон гүний гаалийн байгууллага энэ
тэмдгийг дарна.
“Монгол Улсын гааль зөвшөөрөв” хяналтын
тэмдгийн дардасны огноог зөв тохируулан,
гаалийн мэдүүлгийн холбогдох хүснэгтэд
тод гаргацтай дарна. Хяналтын тэмдгийн
дардасны баруун доод буланд гаалийн
улсын байцаагч гарын үсэг зурж, хувийн
дугаар бүхий тэмдгийг хяналтын тэмдгийн
огноог оруулахгүйгээр дарна.
Эхний бүрдүүлэлт хийж байгаа гүний
гаалийн байгууллага энэ тэмдгийг дарна.
Гаалийн бүрдүүлэлт хийж байгаа гүний
болон хилийн гаалийн байгууллага энэ
тэмдгийг дарна.
“Гаалийн хяналтад байгаа” хяналтын
тэмдгийн дардасны огноог зөв тохируулан
гаалийн мэдүүлгийн холбогдох хүснэгтэд
тод гаргацтай дарна. Хяналтын тэмдгийн
дардасны баруун доод буланд гаалийн
улсын байцаагч гарын үсэг зурж, хувийн
дугаар бүхий тэмдгийг хяналтын тэмдгийн
огноог оруулахгүйгээр дарна.
Бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн
хяналтад авсан хилийн болон гүний
гаалийн байгууллага дагалдах бичиг
баримтад дарна
Гаалийн мэдүүлгийг хүчингүй болгож
байгаа тохиолдолд гүний болон хилийн
гаалийн байгууллага энэ тэмдгийг дарна.
Гаалийн нэг мэдүүлгээр багцалж мэдүүлэх
тохиолдолд энэ тэмдгийг хэрэглэнэ.
Гаалийн хяналтын бүсэд оруулсан
бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийлгээгүй
тохиолдолд 3 хоногийн дараа барааг түр
агуулахад шилжүүлэхэд энэ тэмдгийг
хэрэглэнэ. Хяналтын тэмдгийн баруун
доод буланд гаалийн улсын байцаагч
гарын үсэг зурж, хувийн дугаар бүхий
тэмдгийг хяналтын тэмдгийн огноог
оруулахгүйгээр дарна.
Гаалийн бүрдүүлэлт хийж буй гүний болон
хилийн гаальд гадаад худалдааны гэрээг
бүртгэхэд энэ тэмдгийг дарна.

100-150,
300-340
200-214,
500-592,
700-778,
840-845,
900,
910-911
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7.

8.

9.

Mongolian
Customs
(гурвалжин
хэлбэртэй, хувийн
дугаартай)
Mongolian
Customs
(дугуй хэлбэртэй,
хувийн дугаартай)

Худалдаа
хөрөнгө
оруулалтын
ерөнхий
хэлэлцээр
Худалдаа
хөрөнгө
оруулалтын
ерөнхий
хэлэлцээр

Mongolian
Customs
TIR
(дугуй хэлбэртэй,
хувийн дугаартай)

НҮБ-ын 1975
оны ТИР
конвенци

АНУ-ын хөнгөлөлтийн ерөнхий системд
хамрагдсан 15 нэрийн гар сүлжмэл
бүтээгдэхүүний барааны гарал үүслийн
гэрчилгээ, гарал үүслийн мэдүүлэгт УБГГ,
БУГГ-т энэ тэмдгийг хэрэглэнэ.
АНУ, Европын холбооны улсуудад
экспортлох энэ аргачлалын 8 дахь
хүснэгтэд зааснаас бусад бүтээгдэхүүн,
Япон болон бусад орнуудтай хийсэн
эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалт,
түншлэлийн хэлэлцээрийн дагуу Монгол
Улсаас гаргах барааны гарал үүслийн
гэрчилгээ, гарал үүслийн мэдүүлэгт энэ
тэмдгийг хэрэглэнэ.
ТИР
карнейн
дэвтрийн
холбогдох
хүснэгтэд дарна.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/129 дүгээр тушаалын
2 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТЭМДГИЙН
ДАРДАСЫН ЗАГВАР
д/д
1.

Хяналтын тэмдгийн дардасын загвар

Хэмжээ

3x5 см
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Тайлбар
Гаалийн
газар,
хорооны
нэр
хяналтын тэмдгийн
дардас
дээр
бичигдсэн байна.
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2.

Гаалийн
газар,
хорооны
нэр
хяналтын тэмдгийн
дардас
дээр
бичигдсэн байна.
3x5 см

3.

3x5 см

4.

3x5 см

5.
1x5 см

6.
1x5 см
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7.
3x3x3 см
адил талт
гурвалжин

8.
2,5 см
диаметртэй,
дугуй

9.
2,5 см
диаметртэй,
дугуй

3 дугаар хавсралт

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/129 дүгээр тушаалын

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТЭМДГИЙГ АШИГЛАХ ЗААВАР
1.”Монгол Улсын гааль зөвшөөрөв” болон “Гаалийн хяналтад байгаа” тэмдгүүд
гаалийн газар, хороо тус бүрээр нэгдсэн дугаартай байна.
2.Гаалийн хяналтын тэмдэг захиалах хүсэлт ирүүлэхдээ аргачлалд заасан нэрээр
зөв бичихээс гадна, ашиглахгүй болсон хяналтын тэмдгийн дугаарыг бичиж ирүүлнэ. Жишээ
нь: “Гаалийн хяналтад байгаа” – “Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар-2” дугаартай нэг ширхэг
тэмдгийг шинээр хийлгүүлэх г.м.
3.Тухайн гаалийн газар, хорооны гаалийн хяналт хариуцсан нэгж, гаалийн хяналтын
бүс тус бүрт хэрэглэх хяналтын тэмдгийг дугаараар нь байршуулан тогтмол хэрэглэнэ. Өөр
дугаартай тэмдэг хэрэглэх бол нэгж хариуцсан ГУАБ, албаны дарга нар тэмдэглэл хөтөлнө.
4.Батлагдсан загвараас өөрөөр, эсхүл гэрээт бус захиалагчаар гаалийн хяналтын
тэмдэг хийлгэх, гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд ашиглахыг хориглоно.
5.Гэмтэлтэй, батлагдсан загвараас зөрүүтэй хяналтын тэмдгийг ашиглахгүй бөгөөд
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ийм тэмдгийг ГЕГ-ын Гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжид албан бичгээр
хүргүүлнэ.
6.Ашиглалтын явцад хяналтын тэмдгийг үрэгдүүлсэн тохиолдолд ГЕГ-ын Гаалийн
хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжид нэн даруй мэдэгдэнэ.
7.ГЕГ-ын Гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгж үрэгдүүлсэн тэмдгийг
хүчингүй болгосон тухай системийн хэмжээнд мэдэгдэнэ. Үрэгдүүлсэн хяналтын тэмдэг
олдвол түүнийг дахин хэрэглэхгүй бөгөөд тайлбарын хамт устгуулахаар ирүүлнэ.
8.Гаалийн хяналтын тэмдгийг батлагдсан загварын дагуу гэрээт захиалагчид захиалан
хийлгэх, устгуулахаар хүргүүлэх, тэмдгийн ашиглалтад хяналт тавихыг ГЕГ-ын Гаалийн
хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгж, харьяа гаалийн газар, хороонд хүргүүлэхийг
ГЕГ-ын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгж, ашиглалт, хамгаалалтыг ГЕГын харьяа гаалийн газар, хороо тус тус хариуцна.
9.Хяналтын тэмдгийг хаях, гээх замаар үрэгдүүлсэн, буруу хэрэглэсэн, хууль бусаар
ашигласан нь эрүүгийн хэргийн шинжгүй бол буруутай албан тушаалтанд Гаалийн тухай
хууль бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэл болно.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 07 сарын
сарын 09-ний өдөр

Дугаар А/142

Улаанбаатар хот

Дүрэм батлах тухай
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2671 дугаар зүйлийн 2671.1 дэх хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн
2711.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Гаалийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалт шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор “Гаалийн
ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар, хорооны дүрэм”-ийг хавсралтаар баталсугай.
2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны
“Дүрэм батлах тухай” 633 дугаар тушаал, 2009 оны “Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”
468 дугаар тушаал, 2015 оны “Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай” А/259 дүгээр тушаалыг тус
тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
3.Энэ дүрмийг хэрэгжүүлж ажиллахыг харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нарт үүрэг
болгосугай.
4.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын
газар /Ц.Гэндэнцэвээн /-т даалгасугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 07дугаар сарын 09-ний өдрийн
А/142 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА
ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООНЫ ДҮРЭМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.Энэ дүрмийн зорилго нь Төрийн албаны тухай хууль, Гаалийн тухай хууль,
Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмаар
зохицуулснаас бусад эрх зүйн хэм хэмжээний актаар зохицуулаагүй Гаалийн ерөнхий газрын
харьяа гаалийн газар, хорооны үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад
оршино.
1.2.Харьяа гаалийн газар, хороо нь хариуцсан гаалийн нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын
үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах, Гаалийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн
биелэлтийг хангах төрийн тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагын бүрдэл хэсэг
мөн.
1.3.Харьяа гаалийн газар, хороо нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль,
Төрийн албаны тухай хууль, Гаалийн тухай хууль, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай
хууль болон Монгол Улсын бусад хуульд заасан зарчмуудыг удирдлага болгоно.
Хоёр.Харьяа гаалийн газар, хороо, салбар байгуулах,
өөрчлөх, татан буулгах
2.1.Харьяа гаалийн газар /газрын бүтцэд салбар/, хороо байгуулах, өөрчлөх, татан
буулгах, тэдгээрийн бүтэц, орон тоо, байршил, ажиллах цагийн хуваарийг гаалийн удирдах
төв байгууллага даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ.
2.2.Харьяа гаалийн газар, хороо нь гаалийн удирдах төв байгууллагад шууд
харьяалагдана.
2.3.Харьяа гаалийн газар, хорооны хариуцах гаалийн хяналтын нутаг дэвсгэрийг
гаалийн удирдах төв байгууллага тогтооно. Тухайн нутаг дэвсгэрийн хил нь Монгол Улсын
засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилтэй давхцахгүй байж болно.
2.4.Харьяа гаалийн газар, хороо нь Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан “Тамга,
тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”-ын дагуу тэмдэг,
хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.
2.5.Гаалийн газрын тэмдгийг тухайн гаалийн газрын дарга, түүнийг эзгүйд орлогч дарга,
санхүүгийн тэмдгийг санхүү, татварын асуудал хариуцсан нэгжийн дарга, ерөнхий нягтлан
бодогч, гаалийн хорооны тэмдэг, санхүүгийн тэмдгийг тухайн гаалийн хорооны дарга тус тус
түшнэ.
2.6.Энэ дүрмийн 2.5 дахь хэсэгт заасан албан тушаалтныг Төрийн албаны тухай
хуулийн 43 дугаар зүйлд заасны дагуу түр орлон гүйцэтгэж байгаа албан тушаалтан тэмдгийг
түшиж, гарын үсэг зурахдаа албан тушаал, нэрээ бичнэ.
Гурав.Гаалийн газар, хорооны эрх, үүрэг
3.1.Харьяа гаалийн газар, хороо нь Гаалийн тухай хуулийн 2701 дугаар зүйлд заасан
эрхээс гадна дараах эрхийг эдэлнэ:
3.1.1.захиргааны хэрэг бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу явуулах, буруутай
этгээдэд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх;
3.1.2.шүүх, арбитрт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилон оролцуулах.
3.2.Харьяа гаалийн газар, хороо нь дараах үүргийг гүйцэтгэнэ:
3.2.1.өөрийн хариуцсан гаалийн хяналтын нутаг дэвсгэрийн хүрээнд гаалийн
хууль тогтоомжийг сурталчлах, тайлбарлан таниулах, энэ талаар сургалт зохион байгуулах,
иргэн, хуулийн этгээдийг гаалийн хууль тогтоомжийн талаарх мэдээллээр хангаж, хууль
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тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтэд хяналт тавих;
3.2.2.гаалийн нутаг дэвсгэрт гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн
хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөнд гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу хяналт тавих;
3.2.3.хариуцсан гаалийн хяналтын нутаг дэвсгэрийн хүрээнд гаалийн бүрдүүлэлт
хийж, гаалийн болон бусад татвар, хураамжийг ногдуулах, хураах, албадан хураах, тэдгээрт
хяналт тавих;
3.2.4.гаалийн мэдээллийн системд мэдээллийн санг хөгжүүлэх, эрсдэлийн
менежментийг нэвтрүүлэх сан үүсгэх, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах,
хамгаалах;
3.2.5.гадаад худалдааны гаалийн статистикийн шаардлагатай мэдээ, судалгааг
гаалийн удирдах төв байгууллагын чиглэл хариуцсан нэгжид хүргүүлэx, харьяа гаалийн
газар, хорооны хэмжээний мэдээллийн санг алдаагүй бүрдүүлэх, алдаа илэрсэн тохиолдолд
шуурхай засварлах, хагас бүтэн жилийн дүнгээр мэдээллийн санг холбогдох үзүүлэлтээр
гаалийн удирдах төв байгууллагын сантай тулгах арга хэмжээ авах замаар гадаад
худалдааны гаалийн статистикийн мэдээллийг бодитой гаргах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
3.2.6.гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гаалийн зөрчлийг таслан зогсоох
арга хэмжээ авах;
3.2.7.гаалийн байгууллагын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх;
3.2.8.гаалийн хууль тогтоомж /Гаалийн тухай хууль, Патентын тухай хууль,
Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн
гаргасан захиргааны хэм хэмжээний акт/-д заасны дагуу оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах.
3.3.Гаалийн удирдах төв байгууллага нь харьяа гаалийн газар, хорооны эрх хэмжээг
тодорхой бараа, тээврийн хэрэгсэл болон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимоор хязгаарлаж
болно.
Дөрөв.Харьяа гаалийн газар, хорооны
удирдлагын эрх, үүрэг
4.1.Харьяа гаалийн газар нь дарга, орлогч эсхүл албаны даргатай байна. Гаалийн
газар нь хэлтэс, алба болон гаалийн салбартай байж болно.
4.2.Харьяа гаалийн газар, хорооны дарга болон бусад албан тушаалтны эзгүйд албан
үүргийн түр орлон гүйцэтгэх харилцааг Төрийн албаны тухай хуулийн 43 дугаар зүйлд
заасны дагуу зохицуулна.
4.3.Харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нь дараах эрх, үүрэгтэй байна:
4.3.1.харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нь гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
боловсруулж гаалийн удирдах төв байгууллагын даргаар жил бүр батлуулна;
4.3.2.хариуцаж буй гаалийн байгууллагын ажлыг удирдах, энэ дүрмийн 3.2-т
заасан үндсэн үүргийг биелүүлэх ажлыг биечлэн зохион байгуулах;
4.3.3.мэдээ, тайланг тогтоосон загварын дагуу гаргаж, заасан хугацаанд гаалийн
удирдах төв байгууллагад хүргүүлэх;
4.3.4.эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тушаал гаргах /энэ эрх бусдад үл шилжинэ/ аж
ахуйн харилцааны шинжтэй гэрээ байгуулах;
4.3.5.харьяа гаалийн газар, хороодын даргын баталсан тушаалын хуулбарыг
гаалийн удирдах төв байгууллагын эрх зүйн асуудал хариуцсан нэгжид дараа сар бүрийн
05-ны дотор хүргүүлэх;
4.3.6.гаалийн байгууллагын төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулах, санхүүгийн
баримтад нэгдүгээр гарын үсэг зурах;
4.3.7.боловсон хүчний мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, сургалтад хамруулах,
тогтвор суурьшилтай ажиллуулах бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлэх, тэдний нийгмийн
баталгааг хангах;
4.3.8.гаалийн улсын байцаагч нарын үйлдэл, эс үйлдэхүй, шийдвэртэй холбоотой
гомдлыг хүлээн авч, шалгаж шийдвэрлэх;
4.3.9.хариуцаж буй гаалийн байгууллагын ажилтнуудыг төрийн дээд болон бусад
одон медаль, шагналд тодорхойлох саналаа гаалийн удирдах төв байгууллагын төрийн
захиргааны асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлэх;
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4.3.10.гаалийн улсын байцаагч нарт сахилгын шийтгэл ногдуулах саналаа
гаалийн удирдах төв байгууллагын Сахилгын хороонд хүргүүлэх;
4.3.11.гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд шаардлагатай бичиг баримт, гаалийн үйл
ажиллагаанд хөтлөгдөх анхан шатны маягт, тэмдэг /ГУБ-ийн хувийн тэмдэг болон гаалийн
хяналтын тэмдэг, лацны тэмдэг/, ломбоны хавчаарын хадгалалт, хамгаалалтыг зохион
байгуулж, хууль бусаар бусдад ашиглуулах нөхцөлөөс урьдчилан сэргийлэх;
4.3.12.гаалийн удирдах төв байгууллагаас баталсан бүтэц, орон тооноос
хэтрүүлэлгүй архивын эрхлэгч, бичиг хэргийн эрхлэгч, бичиг хэрэг, архивын ажилтан, нягтлан
бодогч, нярав, цогцолборын менежерээс бусад төрийн үйлчилгээний албан хаагчдыг ажилд
авах, ажлаас халах, шагнаж урамшуулах, хариуцлага хүлээлгэх;
4.3.13.байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт
тавих, хөрөнгийн тооллогын бүртгэлийг дүгнэлтийн хамт гаалийн удирдах төв байгууллагад
жил бүр заасан хугацаанд хүргүүлж байх;
4.3.14.хөрш орны хилийн гаалийн байгууллагатай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх,
хамтарсан хяналт шалгалт хийх нөхцөлийг судалж, бүрдүүлэх;
4.3.15.Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан бусад эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээх.
4.4.Харьяа гаалийн газар нь удирдлагын зөвлөлтэй, гаалийн хороо нь даргын зөвлөлтэй
байна. Удирдлагын зөвлөл нь энэ дүрэмд заасан эрх хэмжээний хүрээнд гаалийн хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, өмч хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, хамгаалалтад
хяналт тавих болон боловсон хүчний асуудлаар шийдвэр гаргана. Удирдлагын болон
даргын зөвлөлийг тухайн байгууллагын дарга удирдаж, дэгийг тогтооно.
4.5.Энэ дүрмийн 4.4-т заасан удирдлагын зөвлөл нь тухайн гаалийн газрын дарга,
орлогч дарга, хэлтэс, алба, салбарын дарга, ахлах нягтлан бодогч гаалийн улсын ахлах
байцаагч зэрэг 5-аас доошгүй албан тушаалтнаас бүрдэнэ.
4.6.Энэ дүрмийн 4.4-т заасан даргын зөвлөл нь тухайн гаалийн хорооны дарга, гаалийн
улсын ахлах байцаагч зэрэг 3-аас доошгүй албан тушаалтнаас бүрдэнэ.
				
Тав.Бусад
5.1.Харьяа гаалийн газар, хороо нь улсын төсвөөс санхүүжнэ. Харьяа гаалийн газар,
хорооны үйл ажиллагааны жилийн зардал, төсвийг гаалийн удирдах төв байгууллага хянаж
батална.
5.2.Харьяа гаалийн газар, хороо Төсвийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасны дагуу
туслах үйл ажиллагаа эрхэлж болох бөгөөд түүнийг ашиглахтай холбогдсон харилцааг уг
хуулийн 44, 46 дугаар зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 08 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар А/159

Улаанбаатар хот

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ
ШТАБ, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.2.3 дахь
заалт, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх
хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Шадар
Сайдын 2017 оны “Мэргэжлийн ангийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай” 75 дугаар тушаал,
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2018 оны “Заавар батлах тухай” 120 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Гамшгийн аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг явуулах, томилгоот бүрэлдэхүүнийг сургаж
бэлтгэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий “Гаалийн ерөнхий газрын Гамшгаас
хамгаалах штабын бүтэц, бүрэлдэхүүн”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар, аврах ажлын техник,
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангагдан, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг
гүйцэтгэх “Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн анги, шуурхай бүлгийн бүтэц, бүрэлдэхүүн”ийг 2 дугаар хавсралтаар, “Гаалийн ерөнхий газрын гамшгаас хамгаалах бүрэлдэхүүнд
зарлан мэдээлэл дамжуулах бүдүүвч”-ийг 3 дугаар хавсралтаар, “Гаалийн ерөнхий газрын
Гамшгаас хамгаалах штабын болон Мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүний үүрэг, үйл
ажиллагаа”-г 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангид мэргэжил, арга зүйн туслалцаа,
дэмжлэг үзүүлж, удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг Төрийн захиргааны
удирдлагын газар /Ц.Гэндэнцэвээн/-т даалгасугай.
3. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.2 дахь хэсгийн дагуу
Гаалийн байгууллагын тухайн жилийн төсвийн 1.0 хувийг гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
арга хэмжээнд төлөвлөж, жил бүрийн төсөвт суулган батлуулж ажиллахыг Санхүү, хөрөнгө
оруулалтын хэлтэс /Д.Долгорсүрэн/-т үүрэг болгосугай.
4. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны
“Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн анги байгуулах тухай” А/12 дугаар тушаалыг
хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
Гаалийн
ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/159 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны

А/159 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ШТАБЫН БҮТЭЦ
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
гамшгаас хамгаалах штАБЫн бүтЭЦ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ШТАБЫН ДАРГА

ГАМШГААС
ХАМГААЛАХ ШТАБ

ХОЛБОО,
ЗАРЛАН
МЭДЭЭЛЭЛ,
СУРТАЛЧИЛГАА
ХАРИУЦСАН
ТУСЛАХ

ХЭВ ЖУРАМ, ЭД
ХӨРӨНГӨ
ХАМГААЛАХ
ТУСЛАХ

АЖ АХУЙ,
ХАНГАЛТ
ХАРИУЦСАН
ТУСЛАХ

СУРГАЛТ, ХҮН
ЭМНЭЛГИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХАРИУЦСАН
ТУСЛАХ
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ШТАБЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1

Гамшгаас хамгаалах штабын
бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг
Зөвлөлийн дарга

2

Штабын дарга

№

3
4
5
6

Овог нэр

Албан тушаал

Б.Асралт

Гаалийн ерөнхий газрын дарга
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
ерөнхийшинжилгээ,
газрын даргын
2019дотоод
оны
Хяналт
үнэлгээ,
аудитын хэлтсийн дарга
А/159 дүгээр
Санхүү,
хөрөнгөтушаалын
оруулалтын2 дугаар
хэлтсийн
дарга
хавсралт

Ц.Гэндэнцэвээн

Гаалийн

Холбоо,
зарлан
мэдээлэл,
сурталчилгаа хариуцсан туслах
Хэв
журам,
эд
хөрөнгө
хамгаалах туслах
Аж ахуй, хангалт хариуцсан
туслах
Сургалт,
хүн
эмнэлгийн
үйлчилгээ хариуцсан туслах

Д.Бат-Эрдэнэ

Д.Долгорсүрэн
Ц.Отгонжаргал

Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны дарга

Д.Цэрэндолгор

Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны бага эмч

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН
БҮТЭЦ

А/159 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН БҮТЭЦ

МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН ДАРГА

АВРАХ, ГАЛ УНТРААХ
БҮЛЭГ

ХЭВ ЖУРАМ САХИУЛАХ,
ЭД ХӨРӨНГӨ ХАМГААЛАХ
БҮЛЭГ

ЦАХИЛГААН, ДУЛААН,
САНТЕХНИКИЙН ОСЛЫН
БҮЛЭГ

ЭМНЭЛГИЙН АНХНЫ
ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ
БҮЛЭГ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИ, ШУУРХАЙ БҮЛГИЙН
БҮРЭЛДЭХҮҮН
№

Мэргэжлийн ангийн
бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг

1

Мэргэжлийн
дарга

1

Бүлгийн ахлагч

2

Аврагч, гал унтраагч

3

Аврагч, гал унтраагч
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ангийн

Овог нэр

Харьяалагдах нэгж, албан тушаал

Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх хэрэг бүртгэх
газрын орлогч дарга бөгөөд хууль
сахиулах хэлтсийн дарга
Нэг. Аврах, гал унтраах бүлэг
Б.Ганзориг
Мэдээллийн технологийн төвийн дарга
Гаалийн хяналт, шалгалтын газрын
Ч.Тэмүүжин
гаалийн улсын байцаагч
Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх хэрэг бүртгэх
Г.Бат-Эрдэнэ
газрын гаалийн улсын байцаагч
Л.Очгэрэл

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Гаалийн бүрдүүлэлтийн газрын гаалийн
улсын байцаагч
Статистикийн хэлтсийн гаалийн улсын
Аврагч, гал унтраагч
П.Ганхуяг
байцаагч
Хүний нөөцийн хэлтсийн гаалийн улсын
Аврагч, гал унтраагч
С.Нямсүрэн
байцаагч
Гаалийн эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн
Аврагч, гал унтраагч
Б.Нямдаваа
гаалийн улсын байцаагч
Мэдээллийн технологийн төвийн гаалийн
Аврагч, гал унтраагч
Т.Ундрахбаяр
улсын байцаагч
Статистикийн хэлтсийн гаалийн улсын
Аврагч, гал унтраагч
С.Ганзориг
байцаагч
Гадаад хамтын ажиллагааны хэлстийн
Аврагч, гал унтраагч
Г.Дашням
гаалийн улсын байцаагч
Хоёр. Хэв журам сахиулах, эд хөрөнгө хамгаалах бүлэг
Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх хэрэг бүртгэх
Бүлгийн ахлагч
Б.Сүхбаатар
газрын Хар тамхины хяналтын албаны
дарга
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын
Хамгаалагч
Н.Ууганбаяр
гаалийн улсын байцаагч
Татварын орлогын газрын гаалийн улсын
Хамгаалагч
Д.Базарваань
байцаагч
Гаалийн бүрдүүлэлтийн газрын гаалийн
Хамгаалагч
Ч.Цэнд-Аюуш
улсын байцаагч
Боомтын хөгжлийн хэлтсийн гаалийн
Хамгаалагч
Х.Норванчиг
улсын байцаагч
Хуулийн
хэлтсийн
гаалийн
улсын
Хамгаалагч
Э.Ганболд
байцаагч
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод
Хамгаалагч
М.Жавхлантөгс
аудитын
хэлтсийн
гаалийн
улсын
байцаагч
Хүний нөөцийн хэлтсийн гаалийн улсын
Хамгаалагч
А.Эрхбаяр
байцаагч
Статистикийн хэлтсийн гаалийн улсын
Хамгаалагч
Б.Эрдэнэбулган
байцаагч
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн
Хамгаалагч
Т.Хишигбаяр
хөрөнгө оруулалт хариуцсан ажилтан
Гурав. Цахилгаан, дулаан, сантехникийн ослын бүлэг
Бүлгийн ахлагч
Г.Оргилболд
Боомтын хөгжлийн хэлтсийн дарга
Цахилгаанчин
В.Дүгэрсүрэн
Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны цахилгаанчин
Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны сантехникийн
Сантехникийн слесарь
Г.Энхбаяр
слесарь
Жолооч
Э.Бат-Эрдэнэ
Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны жолооч
Жолооч
Ж.Батсуурь
Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны жолооч
Сантехникийн слесарь /
Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны сантехникийн
Д. Жаргалсайхан
улирлын/
слесарь/улирлын/
Дөрөв. Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх бүлэг
Бүлгийн ахлагч
Д.Цэрэндолгор
Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны бага эмч
Статистикийн хэлтсийн гаалийн улсын
Тусламжийн ажилтан
Э.Лхагвасүрэн
ахлах байцаагч
Гаалийн хяналт, шалгалтын газрын
Тусламжийн ажилтан
Б.Амаржаргал
гаалийн улсын байцаагч
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын
Тусламжийн ажилтан
Б.Дэлгэрмаа
гаалийн улсын байцаагч
Аврагч, гал унтраагч

Д.Цолбаяр
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5

Тусламжийн ажилтан

Э.Хатантуул

6

Тусламжийн ажилтан

Ж.Хонгорзул

7

Тусламжийн ажилтан

Д.Ганцэцэг

8

Тусламжийн ажилтан

Э.Алтанзул

9

Тусламжийн ажилтан

Н.Энхбат

10

Тусламжийн ажилтан

Э.Ганбаатар

Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны гаалийн
улсын байцаагч
Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх хэрэг бүртгэх
газрын гаалийн улсын байцаагч
Татварын орлогын газрын гаалийн улсын
байцаагч
Гаалийн эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн
гаалийн улсын байцаагч
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод
аудитын
хэлтсийн
гаалийн
улсын
байцаагч
Гаалийн хяналт, шалгалтын газрын
мэргэжилтэн

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/159 дүгээр
тушаалын
дугаардаргын
хавсралт
Гаалийн
ерөнхий 3газрын
2019 оны
А/159 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралт
ГААЛИЙН
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ГАЗРЫН ГАМШГААС
ХАМГААЛАХ
ГААЛИЙН
ЕРӨНХИЙ
ГАМШГААС
ХАМГААЛАХ
БҮРЭЛДЭХҮҮНД ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
БҮРЭЛДЭХҮҮНД ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
ДАМЖУУЛАХ БҮДҮҮВЧ
ДАМЖУУЛАХ БҮДҮҮВЧ
ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН
24 ЦАГИЙН АЖИЛЛАГААТАЙ ЖИЖҮҮР

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ
ШТАБЫН ДАРГА

БАЙГУУЛЛАГЫН
УДИРДЛАГА
АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА

ЭМНЭЛГИЙН
АНХНЫ
ТУСЛАМЖ
ҮЗҮҮЛЭХ БҮЛЭГ
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ДЭЭД ШАТНЫ
БАЙГУУЛЛАГЫН
ГАМШГААС
ХАМГААЛАХ
АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН
АЖИЛТАН

ХЭВ ЖУРАМ
САХИУЛАХ, ЭД
ХӨРӨНГӨ
ХАМГААЛАХ
БҮЛЭГ

ХОЛБОО, ЗАРЛАН
МЭДЭЭЛЭЛ,СУРТАЛЧИЛГАА
ХАРИУЦСАН ТУСЛАХ

1. ХЭВ ЖУРАМ, ЭД ХӨРӨНГӨ
ХАМГААЛАХ ТУСЛАХ
2. СУРГАЛТ, ХҮН ЭМНЭЛГИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН ТУСЛАХ
3. АЖ АХУЙ, ХАНГАЛТ ХАРИУЦСАН
ТУСЛАХ
4. МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН ДАРГА

ЦАХИЛГААН,
ДУЛААН,
САНТЕХНИКИЙН ОСЛЫН
БҮЛЭГ

АВРАХ, ГАЛ
УНТРААХ БҮЛЭГ

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/159 дүгээр тушаалын 4 дүгээр хавсралт

Гаалийн ерөнхий газрын Гамшгаас хамгаалах штабын болон
Мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүний үүрэг, үйл ажиллагаа
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
Гаалийн ерөнхий газрын Гамшгаас хамгаалах штаб болон Мэргэжлийн ангийн
бүрэлдэхүүн нь Гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон Монгол Улсын Шадар Сайдын 2017
оны 75 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн ангийн дүрэм”-ийг үйл ажиллагаандаа
мөрдлөг болгон ажиллахаас гадна дараах үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана.
Хоёр. Гамшгаас хамгаалах штабын гүйцэтгэх үүрэг
Гаалийн ерөнхий газрын харьяа нутаг дэвсгэрт үүсч болзошгүй гамшиг, ослын цагийн
байдлын урьдчилсан үнэлгээ, дүгнэлтийг үндэслэн тус газрын Гамшгаас хамгаалах штаб,
томилгоот бүрэлдэхүүн, хүч хэрэгслийн бэлэн байдал, өдөр тутмын тасралтгүй, тогтвортой
үйл ажиллагааг хангах зорилгоор:
• Нийслэл, дүүргийн Онцгой комиссын удирдлагаас “ЯАРАЛТАЙ ЦУГЛАР” дохио
авмагц байгууллагын удирдлага, гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүнийг ажлын
цагаар 15-20 минутанд, ажлын бус цагаар 45-60 минутанд багтаан бүрэн цуглуулан
үүрэгт ажилд нь оруулахыг Гамшгаас хамгаалах штабын дарга,
• Гамшгаас хамгаалах дохио дамжуулах техник хэрэгслийг байнгын бэлэн байдалд
байлган, ямар ч үед дүүргийн болон зэргэлдээх байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах
штабуудтай тогтмол холбоотой ажиллахыг Холбоо, зарлан мэдээлэл, сурталчилгаа
хариуцсан туслах;
• Гамшгаас хамгаалах томилгоот хүч, хэрэгслийн бэлэн байдлыг ханган, гамшгаас
хамгаалах бүрэлдэхүүнийг үүрэг гүйцэтгэх дадлага чадвартай болгох, “ЯАРАЛТАЙ
ЦУГЛАР” дохио өгсөн үед өндөржүүлсэн бэлэн байдалд оруулах бэлтгэлтэй байхын
хамт байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчдад гамшгийн дохиогоор ажиллах,
гамшиг ослоос хамгаалах арга ажиллагаанд сургах, өөртөө болон бусдад эмнэлгийн
анхны тусламж үзүүлэх зэрэг асуудлаар жил тутам сургалт явуулж байхыг Сургалт,
хүн эмнэлгийн үйлчилгээ хариуцсан туслах;
• Гамшиг, ослын үед байгууллагын тогтвортой ажиллагааг хангах, шаардлагатай үед
байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоох журмыг боловсруулан хэрэгжүүлэх, халдварт
өвчний шинж тэмдэг илэрсэн үед дүүргийн Онцгой байдлын комиссоос халдварын
дэг журмыг мөрдүүлэх талаар гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, ажиллагсдын дунд
ариун цэвэр, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн
хэрэгжүүлж ажиллахыг Сургалт, хүн эмнэлгийн үйлчилгээ хариуцсан туслах;
• Гамшгаас хамгаалах бүх төрлийн бараа, материал, техник, хүн хүчийг хуваарилах
арга хэмжээг төлөвлөн бэлэн байдлыг хангах, шаардлагатай үед байгууллага
дээр Харуул хамгаалалтын ажилтнуудаас гадна 24 цагийн хариуцлагатай жижүүр
томилон ажиллуулах, байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний хавсралт
тооцоог байгууллагын удирдлага, Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүнээр
тухай бүрт тодотгуулах, гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт
шилжих бэлтгэлийг хангуулан ажиллахыг Гамшгаас хамгаалах штабын дарга тус тус
хариуцан ажиллана.				
2.1. Гамшгаас хамгаалах штабын даргын үүрэг
1. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөг удирдан боловсруулж, тодотгох,
хэрэгжүүлэх, ажлыг зохион байгуулах;
2. Штабын дотоод ажлыг төлөвлөн зохион байгуулж, удирдан, туслахуудын ажлыг
уялдуулан зохицуулж, өдөр тутмын удирдлагаар хангах;
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3. Гамшгаас хамгаалах талаар мэргэжлийн байгууллагын гаргасан шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих;
4. Гамшгийн зарлан мэдээлэл дамжуулах дотоодын системийг зохион байгуулж,
техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах;
5. Гамшгийн голомтод гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангиар хор уршгийг
арилгах ажлыг гүйцэтгүүлэх;
6. Штабын бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн ангийн бэлэн байдлыг хангах;
7. Байгууллагад гамшгийн нөхцөл байдал үүсвэл голомтод ажиглалт, тандалт, үнэлгээ
хийх, эрэн хайх, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах;
8. Байгууллагын даргын удирдлагын байрыг бэлтгэх;
9. Ажил, үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хангах;
10. Нэг бүрийн болон нийтийн хамгаалах хэрэгслийг бэлтгэх, ашиглалт, хадгалалтад
хяналт тавих;
11. Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх;
12. Шаардлагатай мэдээлэл, судалгааг гаргаж, мэргэжлийн байгууллагад өгөх;
13. Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл, сурталчилгааг үнэ төлбөргүй олон нийтэд хүргэх;
14. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх.
2.2. Холбоо, зарлан мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан туслахын үүрэг
1. Холбоо, зарлан мэдээлэл дамжуулах журам боловсруулах, дадлага, сургууль хийх;
2. Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн үеийн зарлан мэдээллийг
шуурхай дамжуулах, ухуулга, сурталчилгааны ажлыг явуулах;
3. Дээд шатны мэргэжлийн байгууллагад гамшгийн нөхцөл цагийн байдлыг дамжуулах,
мэдээ мэдээлэл өгөх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хэрэгжүүлсэн ажлыг сурталчлах;
4. Байгууллагын дарга болон гамшгийн голомтод ажиллагсдыг найдвартай холбоогоор
хангах;
5. Холбоо, зарлан мэдээлэл дамжуулах техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах;
6. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ухуулга, сурталчилгааны санамж, сэрэмжлүүлгийг
бэлтгэх;
7. Штабын мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, ажилтан, албан хаагчдын хаягийн
тодотголыг шинэчлэн хийх.
2.3. Сургалт, хүн эмнэлгийн үйлчилгээ хариуцсан туслахын үүрэг
1. Гамшгийн цагийн байдлыг үнэлэх, онош тогтоох, гамшигт нэрвэгсдэд эмнэлгийн
анхны тусламж үзүүлэх, цаашид учирч болзошгүй хохирлоос урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг зохион байгуулах;
2. Байгууллагын анхны тусламжийн нөөцийг бүрдүүлэх, багаж хэрэгслээр хангах,
бэлэн байдлыг хангуулах;
3. Албан хаагчдын цусны бүлгийг тодорхойлох, донорын тоог нэмэгдүүлэх,
шаардлагатай эм тариа, эрүүл ахуй, ариун цэврийн арга хэмжээг зохион байгуулах;
4. Удирдлагын байр, дамжин өнгөрүүлэх цэг, хүлээн авах байруудыг бэлтгэх, хор
уршгийг арилгах ажлыг зохион байгуулах;
5. Хүн амыг халдварт өвчин дамжин халдварлахаас урьдчилан сэргийлэх,
шаардлагатай үед хорио цээр тогтоох саналаа мэдээлж, шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах.
2.4. Хэв журам, эд хөрөнгө хамгаалах туслахын үүрэг
1. Гамшгийн голомтод хэв журам сахиулах, аюулгүй байдлыг хангах, эргүүл, постын
бүрэлдэхүүнийг томилон ажиллуулж, байнгын хяналт тавих;
2. Аврах хүч хэрэгслийг гамшгийн голомтод саадгүй нэвтрүүлэх;
3. Гамшгийн үед сураггүй бологсдыг эрэн хайх, сурвалжлах, цогцсыг таниулах, нэр,
хаягийг тогтоох ажлыг зохион байгуулах;
4. Тээврийн хэрэгслийн судалгааг гаргаж, дайлчилгаагаар ажиллах тээврийн
хэрэгслийн бэлэн байдлыг шалгах, хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа өгөх;
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5. Галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх болон хүчтэй үйлчилгээтэй хорт бодисын судалгаа
гаргаж, бүртгэл хөтлөх, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих;
6. Байгууллагын архив, санхүү, нөөцийн агуулах, өрөө тасалгаануудыг харуул
хамгаалалтдаа авч хяналт тавих;
7. Гамшгаас хамгаалах дайчилгаа явуулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх.
8. Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч сургалт,
дадлага зохион байгуулах.
2.5. Аж ахуй, хангалт хариуцсан туслахын үүрэг
1. Байгууллагын удирдлага, штаб, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг аврах
ажлыг багаж, хувцас, техник хэрэгслээр хангах тооцоо хийж, хангалтыг зохион байгуулах;
2. Шаардлагатай бараа, материалын нөөц бүрдүүлэх;
3. Гамшгийн голомтод ажиллагсдын хангалтыг зохион байгуулах;
4. Гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлагын үед хангалт зохион байгуулах;
5. Нэг бүрийн болон нийтийн хоргодох, далдлах байрыг төхөөрөмжлөх, шаардлагатай
нөөцийг бүрдүүлэх;
6. Гал түймэртэй тэмцэх багаж хэрэгсэл, материалын нөөцийг бүрдүүлэх;
7. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеийн хангалтыг зохион байгуулах;
8. Гамшгийн уршгаар эвдэрч гэмтсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг засварлах
ажлыг зохион байгуулах;
9. Гамшгийн нөхцөл байдлыг үнэлж, хангалтыг зохион байгуулах талаар саналаа
боловсруулж, дээд шатны даргад танилцуулж, шийдвэрлүүлэх.
Гурав. Мэргэжлийн ангийн даргын үүрэг
1. Гамшгийн голомтод ажиллах мэргэжлийн ангийн тактикийн төлөвлөгөөг
боловсруулах, тодотгох, хэрэгжүүлэх;
2. Жил бүрийн 01 дүгээр сарын 15-ны дотор мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийн
мэдээг маягтын дагуу гаргаж, харьяалах Онцгой байдлын байгууллагад хүргүүлэх;
3. Мэргэжлийн ангийн бүтэц, бүрэлдэхүүний талаарх саналыг боловсруулж,
байгууллагын удирдлагад танилцуулах, гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох, нөөц бүрдүүлэх,
шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн судалгаа гаргаж, хангах асуудлыг
шийдвэрлүүлэх;
4. Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу бие бүрэлдэхүүнийг сургаж
дадлагажуулах;
5. Мэргэжлийн ангийн бэлэн байдал, сэтгэл зүйн бэлтгэл, бүлэг, хэсгүүдийн харилцан
шуурхай үүрэг гүйцэтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх;
6. Мэргэжлийн ангийн гамшгийн голомтод ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
7. Гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэж буй мэргэжлийн ангийг удирдлагаар хангах,
нөхцөл байдлыг үнэлэх, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх;
8. Эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажилд
оролцож байгаа бүрэлдэхүүнд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх;
9. Бусад төрөл, мэргэжлийн ангиудтай харилцан ажиллагааг зохион байгуулах;
10. Бэлэн байдлын үзлэг явуулах, аврах багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтад
хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах.
3.1. Мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагаа
1. Гамшиг, ослын нөхцөл байдал үүссэн болон гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлага
сургуулийн үеэр мэргэжлийн ангийн дарга болон холбогдох удирдах албан тушаалтны
шийдвэрээр бие бүрэлдэхүүнийг “ЯАРАЛТАЙ ЦУГЛАР” дохиогоор цуглуулна.
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2. Бие бүрэлдэхүүн тогтоосон хугацаанд, заасан байршилд хуваарилагдсан техник,
багаж хэрэгсэлтэйгээр байрлана.
3. Мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг гамшгийн голомтод нэрвэгдэгсдийг эрэн хайх,
аврах, хор уршгийг арилгах, нэрвэгдэгсдэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй
сэргээн босгох үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхдээ мэргэжлийн ангийн дарга урьдчилсан
байдлаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
• Гамшиг, ослын голомтод үүрэг гүйцэтгэх тухай удирдлагын шийдвэрийг тодотгох;
• Гамшиг, ослын хор хөнөөл, хүрээ, газар нутгийн онцлог, цаг агаарын болон бусад
нөхцөл байдлыг үнэлэх;
• Хүч хэрэгслийн чадавхыг үнэлэх;
• Гамшиг, ослын голомтод хүрэлцэн очих зам, газар зүйн солбицол, хөдөлгөөн үйлдэх
дарааллыг тогтоох;
• Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний хамгаалах хэрэгсэл, цэвэр ус, хоол хүнсний
хангалтыг тооцох.
4. Гамшиг, ослын голомтод аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох
ажиллагааг явуулахдаа доорхи хүчин зүйлийг тооцно. Үүнд:
• Аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааны дарааллыг
тогтоох, ажиллагааг идэвхтэй, тогтвортой, тасралтгүй зохион байгуулах;
• Үүссэн нөхцөл байдал, гамшигтай тэмцэх арга хэмжээний үр дүнг орон нутгийн
Онцгой байдлын байгууллага, шуурхай бүлгийн удирдлагад мэдэгдэх;
• Тандалтын бүлэг болон бусад бүлгүүдтэй мэдээлэл солилцох, нөхцөл байдлыг
нарийвчлан үнэлэх;
• Бусад төрөл, мэргэжлийн анги, бүлэгтэй харилцан ажиллагааг зохион байгуулах,
• Гэнэт үүссэн нөхцөл байдалд шуурхай хариу арга хэмжээ авах;
• Нэмэлт хүч хэрэгсэл шаардлагатай тохиолдолд холбогдох албан тушаалтанд
мэдэгдэх;
• Дайчилгаагаар хүч нэмэгдүүлж ирсэн бүлэг, хэсгийг чиглүүлэх;
• Бие бүрэлдэхүүний амь нас эрүүл мэндийг хамгаалах, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг
мөрдүүлэх;
• Аврах ажиллагааг эхлэх, дуусах хугацааг тогтоож, бие бүрэлдэхүүний амрах
нөхцөлийг бүрдүүлэх;
• Нуранги, цахилгаан, дулааны шугамын эвдрэл, цацраг, химийн хордолт, гал
түймэр, халдварт өвчин зэрэг аюулт үзэгдэл, ослын голомтын хорио цээрийн болон
хязгаарлалтын бүсэд хийгдэх тэмдэглэгээ, хөдөлгөөн үйлдэх зам, гарц, дараалал,
химийн бодисын тархалт, цацраг идэвхит бодисын дээд, доод хязгаарын тун, бусад
нөхцөл байдлыг тооцох;
• Гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэсэн талаар тайлан бэлтгэж, удирдлагд танилцуулах;
• Хохирлыг тооцох.
•
•
•
•
•

5. Мэргэжлийн ангийн даргын шийдвэрийн зурагт дараах мэдээллийг тусгана:
Гамшиг, осолд өртсөн газар нутаг болон голомтын, сэжигтэй, эрүүл бүсийн хил
хязгаар;
Үүссэн нөхцөл байдал, үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүч хэрэгслийн мэдээлэл;
Мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийн боломж;
Нэмэлтээр хүч хэрэгслийг татан байршуулах тооцоо;
Хохирлын мэдээлэл.

---оОо---

646

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 08 дугаар
сарын 23-ны өдөр

Дугаар А/176

Улаанбаатар хот

Дүрэм батлах тухай
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2671 дүгээр зүйлийн 2671.5, 2671.7 дахь хэсэг, 2711 дүгээр
зүйлийн 2711.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Гаалийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалт шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор “Эрэлч
нохойн сургалтын төвийн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2.Энэхүү тушаал гарсантай холбоотойгоор Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2015
оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Дүрэм батлах тухай” А/107 дугаар тушаалыг хүчингүй
болгосугай.
3.Дүрмийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрэлч нохойн сургалтын төв
/Б.Наранбадрах/-д үүрэг болгосугай.
4.Энэ тушаалыг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн
А/176 дугаар тушаалын хавсралт

ЭРЭЛЧ НОХОЙН СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН ДҮРЭМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
Эрэлч нохойн сургалтын төв нь гаалийн хяналт шалгалтад албаны эрэлч нохой
ашиглах хэрэгцээ, шаардлага, сургалтын арга зүйг тодорхойлох, албаны эрэлч нохой
болон түүнийг хариуцан ажиллах албан тушаалтныг бэлтгэж, сургах, тэднийг мэргэжлийн
удирдлагаар хангах үндсэн чиг үүрэг бүхий гаалийн удирдах төв байгууллагын дэргэдэх
нэгж мөн.
Хоёр. Эрэлч нохойн сургалтын төвийн удирдлага зохион байгуулалт
2.1 Эрэлч нохойн сургалтын төвийн орон тоо, зохион байгуулалтын бүтэц, ажлын
байрны тодорхойлолтыг Гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга батална.
2.2 Эрэлч нохойн сургалтын төвийн үйл ажиллагаа нь Гаалийн удирдах төв
байгууллагын гаалийн хяналт, шалгалт хариуцсан дэд даргын удирдлага дор зохион
байгуулагдана.
2.3 Эрэлч нохойн сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа гаалийн удирдах төв
байгууллагын дарга, дэд дарга болон захиргааны зөвлөлд тайлагнана.
2.4 Эрэлч нохойн сургалтын төв нь дарга, сургалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах
байцаагч, сургагч-гаалийн улсын байцаагч, малын эмч, маллагч, гөлөг бойжуулагч, үйлчлэгч,
жолооч, сахиул гэсэн бүтэцтэй байна.
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2.5 Эрэлч нохойн сургалтын төвийн төлөвлөгөө, тайлан болон ажилтнуудыг шагнал
урамшуулалд тодорхойлох, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, арга хэмжээ авахад хамт олны
хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, хурлын тэмдэглэл хөтлөн баталгаажуулж Гаалийн удирдах
төв байгууллагад хүргүүлнэ.
2.6 Эрэлч нохойн сургалтын төвийн даргын эзгүйд түүнийг сургалт хариуцсан гаалийн
улсын ахлах байцаагч орлоно.
Гурав. Эрэлч нохойн сургалтын төвийн үндсэн үйл ажиллагаа
3.1 Гаалийн удирдах төв байгууллагын зорилго, зорилт, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
3.2 Албаны эрэлч нохой ашиглан улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон,
хязгаарласан бараа тэр дундаа хар тамхи, мансууруулах эм түүнчлэн хил дамнасан
террорист бүлэглэлүүд тэдгээрийн тэсэрч дэлбэрэх бодис, буу, зэр зэвсгийг илрүүлэх,
мөнгө угаах зорилгоор хууль бусаар бэлэн мөнгө, хуурамч мөнгөн тэмдэгт нэвтрүүлэх,
тамхи, эм, эмийн зүйл, CITES-ийн хавсралтад орсон бараа (амьтан, ургамал)-г хууль бусаар
нэвтрүүлэхтэй тэмцэх;
3.3 Гаалийн албаны эрэлч нохой хариуцан ажиллах нарийн мэргэшсэн мэргэжилтнийг
сургаж бэлтгэх;
3.4 Гаалийн хяналт шалгалтад ашиглах албаны эрэлч нохойг сургаж бэлтгэх;
3.4 Дотооддоо албаны эрэлч нохойн хэрэгцээгээ ханган улмаар нөөц бүрдүүлж
түүгээрээ нөхөн хангалт хийж байх зорилгоор үржүүлгийн үйл ажиллагаа, хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх;
3.5 Албаны эрэлч нохойн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах, хоол,
тэжээл, эрдэс, амин дэм, холбогдох тоног хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулж
шийдвэрлүүлэх;
3.6 Гаалийн албаны эрэлч нохойг гаалийн хяналт, шалгалтад ашиглах болон
сургалтын арга зүйг боловсруулж, батлуулах;
3.7 Харьяа гаалийн газар, хороодод ажиллаж байгаа эрэлч нохой хариуцсан ажилтан,
гаалийн улсын байцаагч нарыг мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангах;
3.8 Гаалийн харилцаанд оролцогчид, иргэд, оюутан сурагчдад гаалийн байгууллагын
нийгмийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг сурталчилах, хар тамхи, мансууруулах
эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлийг олон нийтэд таниулан гаалийн зөрчил, эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх;
Дөрөв. Эрэлч нохойн сургалтын төв нь дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ
4.1 Чиг үүрэгт хамаарах бодлогын баримт бичгийг гаалийн удирдах төв байгууллагаар
батлуулж, хэрэгжүүлэх;
4.2 Дэлхийн гаалийн байгууллагын ‘’Гаалийн албаны эрэлч нохойн олон улсын
форум’’-оос дэвшүүлсэн зорилго, зорилттой үйл ажиллагаагаа нийцүүлэх, уялдуулах;
4.3 Эрэлч нохойн сургалтын төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр гаалийн
удирдах төв байгууллагад санал дэвшүүлж шийдвэрлүүлэх;
4.4 Эрэлч нохой хариуцсан ажилтан, гаалийн улсын байцаагчийг томилуулах,
чөлөөлүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай санал, дүгнэлт гаргах;
4.5 Албаны эрэлч нохой ашиглах хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлон тухайн гаалийн
газар, хорооны онцлогт тохирсон хэв шинж, сургалт бүхий албаны эрэлч нохойгоор хангах
ажлыг зохион байгуулж, шийдвэрлүүлэх;
4.6 Эрэлч нохойн сургалтын төвийн дарга нь төсвийн төвлөрүүлэн захирагчтай үр
дүнгийн гэрээ байгуулж, үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн, биелэлтийг
хангуулж ажиллах;
4.7 Эрэлч нохойн сургалтын төвийн дарга нь гаалийн улсын ахлах байцаагч, гаалийн
улсын байцаагчтай үр дүнгийн гэрээ, төрийн үйлчилгээний албан хаагчидтай хөдөлмөрийн
гэрээ байгуулан, улирал, жилээр үйл ажиллагааг дүгнэн ажиллах;
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4.8 Албаны эрэлч нохой ашиглалтын мэдээ, тайлан, зөрчлийн үзүүлэлтэд үндэслэсэн
судалгааг сар, улирал, жилээр гаргаж дүгнэлт боловсруулан ажил сайжруулах чиглэлээр
заавар, чиглэл, зөвлөмж, албан даалгавар хүргүүлэх, түүндээ уялдуулсан холбогдох
сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж ажиллах;
4.9 Албаны эрэлч нохой тус бүрийн удмын мэдээлэл, хувийн хэрэг, хяналтын картан
дээрх хөтлөлт, тэмдэглэгээ, бичилтийг цаг тухай бүр үнэн зөв бүрэн гүйцэт тогтмол хийж
баяжуулжуулан мэдээллийн сан үүсгэх;
4.10 Албаны эрэлч нохой хариуцсан ажилтан, гаалийн улсын байцаагчийг
мэргэшүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх, нийгмийн хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион
байгуулж шийдвэрлүүлэх;
4.11 Эрэлч нохойн сургалтын төв нь өөрийн чиг үүргийн хүрээнд төрийн ба төрийн бус
байгууллагууд болон гадаад харилцааны чиглэлд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх,
тэдгээртэй хамтран ажиллах;
4.12 Албаны эрэлч нохойн сургалтын чиглэлээр дэлхий нийтийн сүүлийн үеийн
дэвшилтэт арга, ажиллагаа, технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх.
Тав. Санхүүжилт
5.1. Эрэлч нохойн сургалтын төв нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд дараах
эх үүсвэрээс санхүүжнэ.
5.1.1. Улсын төсвийн санхүүжилт
5.1.2. Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
5.1.3. Гадаад, дотоодын харилцагч, түншлэгчдийн хандив, тусламж
5.2. Эрэлч нохойн сургалтын төвийн үйл ажиллагааны зардлыг урдчилан төлөвлөж
Гаалийн удирдах төв байгууллагын жил бүрийн төсөвт тусгуулна.
5.3. Эрэлч нохойн сургалтын төвийн үйл ажиллагааны төсвийн зарцуулалтад
Гаалийн удирдах төв байгууллагын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс хяналт тавина.
Зургаа. Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагчид хориглох зүйлс
6.1 Сургалтын нарийн арга, аргачлал, гаалийн хяналт шалгалтын болон тусгай үйл
ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг бусдад мэдээлэх, задруулах
6.2 Ажил үүргийн хуваарьт заагдаагүй ажлыг дур мэдэн гүйцэтгэх;
6.3 Эрэлч нохойг гаалийн хяналт, шалгалтаас бусад зорилгоор ашиглах;
6.4 Эрэлч нохойг зориулалтын бус байранд байршуулах;
6.5 Эрэлч нохойг зориулалтын бус хоолоор хооллох;
6.6 Албаны нохойтой зүй бус харьцах;
6.7 Хууль тогтоомжоор хориглосон бусад үйл ажиллагаа.
Долоо. Бусад
7.1 Албаны эрэлч нохой хариуцсан ажилтан, гаалийн улсын байцаагч нь араатан
амьтантай харилцаж, хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд урт цагаар ажилладгийн хувьд мөн
түүнчлэн албан үүргээ хангалттай биелүүлсэн нь нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх, гадаад
дотоодын сургалтанд хамрагдах, шагнал урамшуулалд тодорхойлогдоход нэн тэргүүний
ээлжинд эрэмбэлэгдэх үндэслэл болно.
7.2 Эрэлч нохойн сургалтын төв, тухайн гаалийн газар, хорооны удирдлага, эрэлч
нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч гэсэн тасралтгүй гурвалсан холбоо хэлбэрээр
холбогдон харилцан мэдээлэл солилцож, үйл ажиллагаагаа уялдуулан хамтарч ажиллавал
зохино.
7.3 Албаны эрэлч нохой хариуцсан ажилтан, гаалийн улсын байцаагч нь бусдын
болон албаны эрэлч нохойн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллана.
7.4 Энэхүү дүрмээр зохицуулагдаагүй бусад харилцааг гаалийн удирдах төв
байгууллагын холбогдох эрх зүйн актуудаар зохицуулна.
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 08 дугаар
сарын 23-ны өдөр

Дугаар А/177

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2671 дугаар зүйлийн 2671.5, 2671.8 дахь хэсэг, 2711 дүгээр
зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, Шинжлэх ухаан технологийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн
11.2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Гаалийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалт шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор “Хэвлэл
мэдээлэл, сургалт, судалгааны төвийн дүрэм”-ийг хавсралтаар баталсугай.
2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2015
оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Дүрэм батлах тухай” А/199 дүгээр тушаалыг хүчингүй
болсонд тооцсугай.
З.Энэ дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар ханган
ажиллахыг Хэвлэл мэдээлэл, сургалт, судалгааны төв /Г.Баасандорж/-д үүрэг болгосугай.
4.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны
удирдлагын газар /Ц.Гэндэнцэвээн/-т даалгасугай.
5.Энэ тушаалыг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн
А/177 дугаар тушаалын хавсралт

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН ДҮРЭМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.
Энэ дүрмийн зорилго нь Гаалийн удирдах төв байгууллагын дэргэдэх Хэвлэл
мэдээлэл, Сургалт, судалгааны төв /цаашид Төв гэх/-ийн үйл ажиллагаатай холбогдсон
харилцааг зохицуулна.
1.2.
Төв нь үйл ажиллагаандаа Гаалийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль,
Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү
дүрмийг мөрдлөг болгоно.
1.3. Гаалийн ерөнхий газрын Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах журам
болон тус төвийн сургалтын журмыг Гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга батална.
1.4. Төв нь сургалт, судалгааны ажил эрхлэх, гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүй,
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, гаалийн харилцаанд оролцогч болон иргэд, олон
нийтэд гаалийн хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулж, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган
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ажиллахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.
1.5. Төв нь гаалийн газар, хороодод сургалт арга зүйн чиглэлээр зөвлөмж өгөх,
хамтран ажиллах, сургалтын үр дүнг тооцож ажиллана.
1.6. Төвийн сургалт, судалгааны мэдээллийн суурь бааз нь Гаалийн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, харьяа газар, хороодын үйл ажиллагаа,
мэдээллийн бааз байна.
1.7. Төвийн үйл ажиллагааны зардлыг гаалийн байгууллагын жил бүрийн төсөвт
тусгана.
1.8. Төв нь хуулийн этгээдийн захиалгат төлбөрт сургалтыг холбогдох хууль
тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж болно.
1.9. Төв нь өөрийн үйл ажиллагааг илэрхийлсэн бэлгэ тэмдэг тугтай байна.
1.10. Төв нь албан хэргийн үйл ажиллагаандаа ашиглах тэмдэг, хэвлэмэл хуудастай
байж болно.
Хоёр. Төвийн бүтэц зохион байгуулалт
2.1 Төвийн бүтэц, орон тоо, ажлын байрны тодорхойлолтыг Гаалийн удирдах төв
байгууллагын дарга батална.
2.2 Төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг Гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын
тушаалаар томилогдсон дарга удирдлагаар хангаж ажиллана.
2.3.Төвийн дарга нь албан хаагчидтай үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээ
байгуулах, ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх, сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хуваарийг батлан,
хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлагаар хангана.
2.4.Төвийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, ажилтны нийгмийн баталгааг
хангах, шагнал урамшуулал олгох зэрэг асуудлыг хамт олны хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж,
хурлын тэмдэглэл хөтлөн Гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад
хүргүүлнэ.
Гурав. Төвийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг
3.Төв нь үйл ажиллагаандаа Гаалийн тухай хуулийг үндэслэн дараах чиг үүргийг
хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
3.1.Судалгааны чиглэлээр:
3.1.1 Гааль судлалыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд тодорхой сэдвээр судалгаа хийж
үр дүнг гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд тусгана.
3.1.2 Хүний нөөцийн бүтэц орон тоонд тулгуурлан гаалийн байгууллагын
ажилтнуудын албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан судалгааг явуулах.
3.1.3 Гаалийн асуудлаар холбогдох баримт бичиг, Дэлхийн гаалийн байгууллагын
гишүүн орнуудын туршлагыг судлах, хэрэгжүүлэх;
3.1.4 Гаалийн асуудлаар уулзалт, семинар, онол-практикийн бага хурал,
мэргэжлийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулах;
3.1.5 Гаалийн байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд сургалтын гарын авлага,
ном товхимол, сэтгүүл, эмхтгэл, нийтлэл, сурвалжлагын материалын эхийг боловсруулна.
3.1.6 Чиг үүргийнхээ хүрээнд гаалийн харилцаанд оролцогч болон хуулийн
этгээдтэй хамтран ажиллах, туршлага судлах;
3.1.7 Төв нь гаалийн байгуулагын нийт албан хаагчдад болон суралцагчдад
номын сангийн үйлчилгээ үзүүлэх.
3.1.8 Төв нь Гаалийн удирдах төв байгууллагаас болон үйл ажиллагааны чиг
үүргийнхээ дагуу төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд оролцоно.
3.2.Сургалтын чиглэлээр:
3.2.1 Төв нь гаалийн анхан шатны суурь мэдлэг олгох чиглүүлэх сургалтыг зохион
байгуулах;
3.2.2 Гаалийн улсын байцаагчийг чадавхижуулах чиглэлээр давтан, мэргэшүүлэх,
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хүний нөөцийн бэхжүүлэх чиглэлээр урт хугацааны сургалтыг зохион байгуулах;
3.2.3 Дэлхийн гаалийн байгууллагын цахим сургалт зохион байгуулах,
3.2.4 Иргэн, хуулийн этгээдээс гаалийн эрх зүйн талаар сургалт явуулах тухай
хүсэлтийн үндсэн дээр Иргэний хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасан хэлцэл байгуулах;
3.2.5 Дээрх сургалтуудыг Гаалийн удирдах төв байгууллагын бүтцийн нэгж,
төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулж болно.
З.З.Хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр:
3.3.1 Төв нь Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах журмын дагуу үйл
ажиллагаагаа зохион байгуулна.
3.3.2 Гаалийн удирдах төв байгууллага нь хэвлэл мэдээллийн бүх төрлийн
хэрэгслээр гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа, чиг үүрэг, стратеги бодлогыг ил тод,
нээлттэй байдлаар олон нийтэд сурталчлан таниулах.
3.3.3 Төв нь Гаалийн удирдах төв байгууллагын эрх олгосноор хэвлэл мэдээллийн
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж болно.
Дөрөв. Бусад зүйл
4.1 Төвийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Гаалийн удирдах төв
байгууллагын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэнэ.
4.2 Энэхүү дүрмээр зохицуулагдаагүй асуудлыг Гаалийн тухай хууль болон холбогдох
бусад хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
4.3 Төв нь энэ дүрмийн 3.2.4 дэх заалтад зааснаас гадна, Шинжлэх ухаан технологийн
тухай хуулийн 14, 15 дугаар зүйлд заасан заасны дагуу санхүүжнэ.
-- о О о—

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 09 дүгээр
сарын 23-ны өдөр

Дугаар А/207

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх
хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, ХЗДХСайдын 2015 оны
А/224 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Архивын байгууллагад дагаж мөрдөх галын аюулгүй
дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.9 дэх заалт, Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 59
дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”-ын 4.2.8 дахь
заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Гаалийн ерөнхий газрын архивын баримтыг онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед
нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө”-г хавсралтаар баталсугай.
2. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны
удирдлагын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Гэндэнцэвээнд үүрэг
болгосугай.
ДАРГА
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 09 дүгээр сарын 23–ны өдрийн
А/207 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АРХИВЫН БАРИМТЫГ
ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ҮҮССЭН ҮЕД НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэ төлөвлөгөөний зорилго: Гаалийн ерөнхий газрын архивын баримтыг учирч
болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, эрсдэлгүй зөөвөрлөн
шилжүүлэх, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, гамшгийн хор хохирлыг арилгахад оршино.
Хоёр. Гамшгийн нөхцөл
2.1. Гал түймэр
2.2. Хортон мэрэгч
2.3. Байгалийн гамшигт үзэгдэл /газар хөдлөлт, хүчтэй салхи шуурга, үер ус, цас
бороо зэрэг/
2.4. Газар хөдлөлт
2.5. Цахилгаан шугам, сүлжээ, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн эвдрэл, гэмтэл
2.6. Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал
2.7. Бусад /нээлттэй орхисон цонх, салхивч/
Гурав. Хийж гүйцэтгэх ажил, тэдгээрийн дараалал
3.1. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Гаалийн ерөнхий
газрын хамгаалалтын ажилтанд мэдэгдэж, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Цагдаагийн
байгууллага, Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвд дуудлага өгч, Гаалийн ерөнхий газрын
гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн албан хаагчид, Баримт бичиг нягтлан шалгах
комисс /цаашид “ББНШК” гэх/-ын гишүүдийг, шаардлагатай үед нийт алба хаагчдыг Гаалийн
ерөнхий газрын урд талбайд түргэн цугларалтаар цуглуулна.
3.2. Обьектыг тусгаарлан хамгаалалтад авч, архивын өрөөний хаалгыг онгойлгож,
галын хор, элс, ус цацах зэрэг анхан шатны шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч,
баримтыг зөөнө.
3.3. Гамшгийн үед ажилтнуудын хийж гүйцэтгэх ажиллагааны жагсаалт:
№

Үйл ажиллагааны нэр

1

2
Дуудлага мэдээлэл өгөх /онцгой
байдап, цагдаа, яаралтай түргэн
тусламжийн төв, захиргаа санхүү,
харуул хамгаалалт зэрэг/
Гаалийн ерөнхий газрын дарга болон
архивын эрхлэгчид мэдэгдэх

1
2

Хариуцагч
		 3
Аюул ослыг анх
илрүүлсэн ажилтан
Аюул ослыг анх
илрүүлсэн ажилтан

Хүний
тоо
4
1

Тайлбар
5
Газрын
хамгаалалтын
ажилтан
Хамгаалалтын
ажилтан
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3

4
5

6

7

8

Гамшиг
тохиолдсон
үед
бие
бүрэлдэхүүнийг түгшүүр дохиогоор
цуглуулж, бэлэн байдалд ажиллуулах
Гамшгийн аюулыг арилгахад холбогдох
тасаг, хэлтэс, хүн хүчийг татан оруулах
Архивын өрөөны аюулгүй байдлыг
хангах
Хүмүүсийн амь нас, эрүүл мэнд хохирох
аюулын үед тэднийг авран хамгаалах
шуурхай арга хэмжээ авах /хоргодох
байр, бусад аюулгүй газар руу явуулах,
нүүлгэх, хамгаалалтын хэрэгслээр
хангах гэх мэт/
Алба хаагчдын хийх ажил үүргийг
хуваарилан архивын баримт болон
тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн
бүрэн бүтэн байдлыг хангах
Учирсан хор уршиг, гэмтлийн байдлаас
хамааран сэргээн босгох ажилллагаа
явуулах

Хамгаалалтын
ажилтан

55

Дэд дарга

10-54

Дэд дарга

10

Эмнэлгийн анхны
тусламж үзүүлэх
бүлэг

15

Архивын ажилтан

10-15

ББНШК-ын гишүүд,
Үйлчилгээ аж ахуйн
албаны ажилтан

10

Удирдлагад
шуурхай
мэдэгдэж,
шийдвэр
гаргуулах
Мэргэжлийн
анги
Мэргэжлийн
анги
Хууль
хяналтын болон
эмнэлгийн
байгууллагатай
хамтран
ажиллах
ББНШК-ын
гишүүд бусад
холбогдох алба
хаагчид
Мэргэжлийн
байгууллагын
туслалцаа авах

Дөрөв. Онцгой байдлын үед ажиллах алба хаагчид, гүйцэтгэх үүрэг
4.1. Гамшгийн үед, онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед төлөвлөгөөний дагуу Гаалийн
ерөнхий газрын ББНШК-ын гишүүд, архивын эрхлэгч, ажилтан, жолооч, бусад Үйлчилгээ,
аж ахуйн албаны албан хаагч нар ажиллана.
4.2. Гамшгийн үед нэн түрүүнд байнга хадгалах баримтуудыг архивын ажилтан,
санхүү, мэргэжлийн ангийн алба хаагч нар, түр хадгалах баримтуудыг Үйлчилгээ, аж ахуйн
албаны алба хаагч нар тус тус түргэн шуурхай зөөж гаргана. Албан хаагчид хамгаалалтын
хувцас, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангагдсан байна.
4.3. Гамшгийн үед шаардагдах тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн жагсаалт
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
2
Түлхүүр
Цахилгааны хуваарилах самбар
Галын хор, галын крант, гал унтраах хэрэгсэл
Гар станц
Гар чийдэн
Багаж /сүх, лоом, лопатк, алх, бахь, хайч гэх
мэт/
Шат /төмөр, модон, олсон/
Шүүр, хогийн сав, хувин
Олс
Резинэн гутал, хормогч
Бээлий /савхин, резинин/
Шингээгч материал, цаас
Төрөл бүрийн пластик сав
Хайрцаг
Ус шавхах бага оврын насос

Байрлаж буй газар
3
Архивын ажилтан, хамгаалалтын ажилтан
Коридорт
Архивын өрөө, коридорт
Хамгаалалтын ажилтан
Хамгаалалтын ажилтан
Архивт, Аж ахуйн няравт, Мужаанд
Архивт, Аж ахуйн няравт, Цахилгаанчин
Архивт, Ариун цэврийн өрөөнд
Архивт
Архивт
Архивт
Архивт
Ариун цэврийн өрөө
Архивын ажилтан
ҮААА-ны Узельд
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4.4. Энэ төлөвлөгөөний 4.3-т заасан тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн бэлэн
байдлыг Үйлчилгээ аж ахуйн дарга хариуцна.
Тав. Баримт нүүлгэн шилжүүлэх газрын нэр
5.1. Баримтыг хамгийн ойр байрлах обьект Гаалийн ерөнхий газрын харьяа
Улаанбаатар хот дахь гаалийн газрын 3 давхар Архивын хадгаламжийн санд нүүлгэн
шилжүүлнэ.
Зургаа. Зөөвөрлөх арга ажиллагаа, машин техник
6.1. Гамшгийн үед байнгын бэлэн байдалд байх шаардлагатай 6118 УБҮ /Старекс/
автомашин болон бусад автомашиныг дайчлан ажиллана.
Долоо. Эхний ээлжинд нүүлгэн шилжүүлэх баримтын жагсаалт
№

Шүүгээний төрөл

1
2

Нягтруулсан шүүгээ
Нягтруулсан шүүгээ

3

Нягтруулсан шүүгээ

Шүүгээний
Хадгаламжийн нэгжийн төрөл
дугаар
Хадгаламжийн сан-1
1-3
Байнга хадгалах хадгаламжийн нэгж
4-6
70 жил хадгалах хадгаламжийн нэгж
Хадгаламжийн сан-2
1-14
Түр хадгалах хадгаламжийн нэгж

Найм. Эрсдэлд өртсөн баримтыг сэлбэн засах, сэргээн шинэчлэх зохион
байгуулалтын арга хэмжээ
8.1. ББНШК-ын гишүүд хадгаламжийн нэгж бүрд нягтлан шалгалт хийж ангилна.
8.2. ББНШК-ын гишүүд болон зохион байгуулалтын нэгжийн холбогдох албан хаагчид
ялгасан хөнгөн болон дунд зэргийн гэмтэлтэй баримтыг сэлбэн засах, сэргээн шинэчлэх
ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
8.3. Баримтыг сэлбэн, засах сэргээн шинэчлэх ажилд шаардлагатай эд зүйлс, техник
хэрэгслийг Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс хариуцна.
8.4. Хүнд зэргийн гэмтэлтэй баримтыг архивын ажилтан акт үйлдэн Гаалийн ерөнхий
газрын ББНШК-ын хурлаар хэлэлцүүлж ажлын хэсэг шуурхай байгуулан сэлбэн засах,
сэргээн шинэтгэх ажлыг зохион байгуулана.
8.5. Сэлбэн засах, сэргээн шинэчлэх ажлыг баримтын тоо хэмжээ, гэмтлийн зэргээс
хамааран 1-2 сарын хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэнэ.
---оОо---
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар 		
Дугаар: А/267			
Улаанбаатар хот
сарын 02-ны өдөр									

ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАСНЫ ИНДЕКС БАТЛАХ ТУХАЙ
Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4.1 дэх заалт, Засгийн газрын
агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын
Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Тамга, тэмдэг, баталгааны
тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”-ын 38 дугаар зүйл, Архивын ерөнхий
газрын даргын 2016 оны А/142 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хэвлэмэл хуудас хийлгэх,
хэрэглэх, хадгалах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.4, 4.5 дахь хэсэг, Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2016 оны А/93 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн
дотоод журам”-ын 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Гаалийн ерөнхий газарт хэрэглэгдэх
тэдгээрийн индексийг хавсралт ёсоор баталсугай.

хэвлэмэл

хуудасны

нэр

төрөл,

2. Энэхүү тушаалыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж
мөрдүүлэх ажпыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг
Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Ц.Гэндэнцэвээн/-т үүрэг болгосугай.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо---
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн
А/267 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ХЭРЭГЛЭГДЭХ
ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАСНЫ НЭР ТӨРӨЛ,
ТЭДГЭЭРИЙН ИНДЕКС
Д/д

Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл

Хэвлэмэл
хуудасны индекс

Хариуцах албан
тушаалтан

2

3

4

1
1

Даргын тушаал

14 395 01 (0000)

2

Гаалийн ерөнхий газрын даргын албан
даалгавар

14 395 02 (0000)

3

Төрийн албаны зөвлөлийн Гаалийн
ерөнхий газрын дэргэдэх салбар
зөвлөлийн тогтоол

14 395 03 (0000)

4

Төрийн албаны зөвлөлийн Гаалийн
ерөнхий газрын дэргэдэх салбар
зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл

14 395 04 (0000)

5

Захиргааны
тэмдэглэл

зөвлөлийн

хуралдааны

14 395 05 (0000)

6

Мэргэжлийн
тэмдэглэл

зөвлөлийн

хуралдааны

7

Албан бичгийн хэвлэмэл хуудас /А4/

14 395 07 (0000)

8

Албан бичгийн хэвлэмэл хуудас /А5/

14 395 08 (0000)

9

Гадаадад явуулах
хэвлэмэл хуудас

14 395 09 (0000)

10

Төрийн албаны зөвлөлийн Гаалийн
ерөнхий газрын дэргэдэх салбар
зөвлөлийн албан бичгийн хэвлэмэл
хуудас /А4/

14 395 10 (0000)

11

Төрийн албаны зөвлөлийн Гаалийн
ерөнхий газрын дэргэдэх салбар
зөвлөлийн албан бичгийн хэвлэмэл
хуудас /А5/

14 395 11 (0000)

12

Бүрдүүлэлтийн
удирдамж /А4/

дараах

14 395 12 (0000)

13

Гаалийн улсын
шаардлага /А4/

байцаагчийн

14

Гаалийн төв лаборатори албан бичгийн
хэвлэмэл хуудас /А4/

14 395 14 (0000)

15

Гаалийн төв лаборатори албан бичгийн
хэвлэмэл хуудас /А5/

14 395 15 (0000)

албан

бичгийн

шалгалтын
албан

Төрийн
удирдлагын
Бичиг
ажилтан

захиргааны
газрын
хэргийн

14 395 06 (0000)

Төрийн
захиргааны
удирдлагын
газрын
Бичиг хэргийн
ажилтан

14 395 13 (0000)
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар
сарын 03-ны өдөр

Дугаар А/271

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 265 дугаар зүйлийн 265.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ
нь:
1. “Гаалийн байгууллагын бэлгэ тэмдгийн тухай журам”-ыг Нэгдүгээр хавсралтаар,
Гаалийн байгууллагын бэлгэ тэмдгийн загварыг Хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын
газар /Ц.Гэндэнцэвээн/-т үүрэг болгосугай.
3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2001 оны
“Тэмдгийн загвар батлах тухай” 572 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
4.Тушаалыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА

Б.АСРАЛТ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/271 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН
ТУХАЙ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 Энэ журмын зорилго нь “Гаалийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг”-ийг үйлдэх, дүрслэх,
байрлуулах, хэрэглэх үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино.
Хоёр. Гаалийн бэлгэ тэмдэг
2.1. Гаалийн байгууллага бэлэг тэмдэгтэй байх бөгөөд бэлгэ тэмдэг нь Гаалийн сүлд
тэмдэг байна. Гаалийн сүлд тэмдэг нь Монгол Улсын гаалийн түүхэн уламжлал, онцлог, бат
бэх оршин тогтнохуйн бэлгэдэл, гаальчдын цог хийморийг илэрхийлнэ.
2.2 Гаалийн сүлд тэмдгийг эзэмших онцгой эрх бүхий барааны тэмдгийн гэрчилгээг
Оюуны өмчийн газраас авна.
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Гурав. Гаалийн сүлд тэмдэг, түүнийг үйлдэх, дүрслэх
3.1. Гаалийн сүлд тэмдэг нь “Монголын гааль”, “Mongolian customs” гэсэн бичвэр
бүхий дугуй хүрээн дотор гаалийн байгууллага, түүний үйл ажиллагаа нь мөнхөд байж,
хөгжин дэвших, эр зориг, хурц хараатай байхыг бэлгэдсэн нар, сар, гал, нүд, 2 загас, шонхор
шувууны дэвэлтийг дүрсэлсэн зураглал, түүний доод хэсэгт “Гааль” гэдэг үгийг конуслан
бичсэн дөрвөлжин уйгар, монгол бичлэгээс бүрдэнэ.
3.2. Гаалийн сүлд тэмдгийг үйлдэх, дүрслэхдээ түүний хэмжээнээс үл хамааран энэ
журманд хавсаргасан эх загварт заасан харьцааг чанд баримтлан хөх суурин дээр цагаан
өнгөөр, бусад тохиолдолд Гаалийн ерөнхий газраас зөвшөөрөгдсөн өнгө, хэмжээгээр
үйлдэж, дүрсэлж болно.
Дөрөв. Гаалийн сүлд тэмдгийг байрлуулах, хэрэглэх
4.1. Гаалийн сүлд тэмдгийг:
•
Гаалийн ерөнхий газрын даргын албан тасалгаанд;
•
Гаалийн ерөнхий газрын хурлын танхимд;
•
Харьяа гаалийн газар, хорооны даргын албан тасалгаанд;
•
Харьяа гаалийн газар, хорооны хурлын танхимд;
•
Гаалийн байгууллагын хаяг болон боомтын барилга, байгууламж дээр
хэрэглэж болно.
4.2. Гаалийн сүлд тэмдгийг энэ журмын 4.1 дэх хэсэгт заасан газарт байрлуулахаас
бусад тохиолдолд байрлуулах, хэрэглэх асуудлыг Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн
зөвлөлийн хурал шийдвэрлэнэ.
4.3. Гаалийн ерөнхий газрын удирдлага гадаад орны гаалийн байгууллагын
удирдлагуудыг албан ёсоор хүлээн авах, гэрээ хэлэлцээр байгуулах үед Гаалийн сүлд
тэмдгийг олон улсын жишиг, өөрийн орны уламжлалыг харгалзан дээдлэн хэрэглэж болно.
4.4. Гаалийн сүлд тэмдгийг гаалийн хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа, сургалт
судалгааны байгууллага, энгэрийн ба дурсгалын тэмдэг, зурагт хуудас, бусад зүйл дээр
дүрслэх болон бусад зориулалтаар хэрэглэх тохиолдолд заавал Гаалийн ерөнхий газрын
зөвшөөрлийг авна.
4.5. Гаалийн байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчид нь Гаалийн сүлд тэмдгийг
дээдлэн хүндэтгэж, “Олон улсын гаальчдын өдөр”, “Гаалийн ажилтны өдөр”, баяр ёслол,
тэмдэглэлт ой зэрэг олон нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед хүндэтгэлтэй хэрэглэнэ.
4.6. Гаалийн сүлд тэмдгийн сүр сүлдийг гаалийн ажилтан бүр хүндэтгэн хамгаалж
байх үүрэгтэй.
Тав. Журам зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага,
биелэлтэд тавих хяналт
5.1. Гаалийн сүлд тэмдгийг гутаан доромжлох, санаатай эвдэж гэмтээхийг хориглоно.
			 5.2. Гаалийн байгууллагаас өөр бусад байгууллага, хувь хүн, хуулийн этгээд гаалийн
сүлд тэмдгийг ашиглахыг хориглоно.
5.3. Гаалийн сүлд тэмдгийг албаны бус зориулалтаар ашиглаж үл болно.
5.4. Энэхүү журмыг зөрчсөн байгууллага, хувь хүн, хуулийн этгээдэд Монгол Улсын
хууль тогтоомжийн дагуу шийтгэл ногдуулна.
5.5. Журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг төрийн захиргааны асуудал
эрхэлсэн нэгж хариуцна.
- оОо -
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар
сарын 05-ны өдөр

Дугаар А/287

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцийн Ерөнхий
хавсралтын 6 дугаар бүлгийн стандарт 6.5, Гаалийн тухай хуулийн 233 дугаар зүйлийн
233.2, 240 дүгээр зүйлийн 240.2, 2681 дугаар зүйлийн 2681.1.3, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.2
дахь заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. “Гаалийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг хавсралтын ёсоор
баталсугай.
2. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга Б.Батхишигт
даалгасугай.
3. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011
оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 14 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Гаалийн хяналтад
эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА

Б.АСРАЛТ
---оОо--ГЕГ-ын даргын 2019 оны
А/287 дугаар тушаалын хавсралт

ГААЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1 Гаалийн хяналтыг оновчтой зохион байгуулах, гаалийн байгууллагын санхүүгийн,
хүний, техникийн хязгаарлагдмал нөөцийг үр дүнтэй хуваарилах замаар гадаад худалдааг
хөнгөвчлөх, гаалийн харилцаанд оролцогчдыг дэмжих, гаалийн хяналтын үр нөлөө, үр
ашгийг дээшлүүлэхэд гаалийн эрсдэлийн удирдлагын зорилго оршино.
1.2.Энэ журмыг гаалийн удирдах төв байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн
нэгж, харьяа гаалийн газар, хороод, тэдгээрийн удирдах болон гүйцэтгэх түвшинд дагаж
мөрдөнө.
1.3.Энэхүү журмаар зохицуулагдаагүй бусад харилцааг “Гаалийн тухай хууль”,
“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль”болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор
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зохицуулна.
1.4.Эрсдэлийг удирдах үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална:
1.4.1.Харилцан уялдаатай, тогтсон бүтэцтэй байх: Гаалийн байгууллагын
эрсдэлийн удирдлага нь байгууллагын бүх шатны үйл ажиллагааг хамарч, тогтсон бүтэцтэй,
дотоод зохион байгуулалтын бүтэцтэй нягт уялдсан, салшгүй хэсэг байх;
1.4.2.Өөрчлөлтөд мэдрэмжтэй байх: Байгууллагын гадаад болон дотоод орчин
өөрчлөгдөхөд эрсдэл нь даган өөрчлөгдөж, нэгдэж, үгүй болж байдаг. Эрсдэлийн удирдлага
нь эдгээр өөрчлөлт, нөхцөл байдлыг цаг тухайд нь таамаглаж, илрүүлж, танин мэдэж, хариу
үйлдэл үзүүлж байх;
1.4.3.Мэдээллээр хангах: Эрсдэлийн удирдлагад ашиглах эх сурвалж нь
өнгөрсөн болон өнөөгийн мэдээллээс гадна хэтийн таамаглалд тулгуурладаг. Эрсдэлийн
удирдлага нь тэдгээр мэдээлэл, таамаглалын хязгаарлагдмал байдал болон тодорхойгүй
байдлаас шууд хамааралтай. Тиймээс гаалийн байгуллагын эрсдэлийн удирдлага нь олж
авч болохуйц, цаг үеэ олсон, тодорхой, үнэн зөв мэдээллээр байнга хангагдах;
1.4.4.Хүний болон соёлын хүчин зүйлийг харгалзах: Эрсдэлийн удирдлагын
аль ч үе шатанд хүний зан чанар болон тогтсон соёл ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Гаалийн
байгууллагын эрсдэлийг удирдахад хүний хүчин зүйлээс гарах боломжит алдаа, эндэгдэл,
санамсаргүй үйл явцад хүний үзүүлэх хариу үйлдэл зэргийг харгалзан үздэг байх;
1.4.5.Байнгын сайжруулалт хийх: Эрсдэлийн удирдлага нь суралцах,
туршлагажих замаар байнга сайжирч байх ёстой. Гаалийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлага
нь шинээр батлагдах хуулиуд, эрх зүйн орчны өөрчлөлт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны
мөрийн хөтөлбөр, хөгжлийн үзэл баримтлал, бодлогын баримт бичгүүдийн өөрчлөлт зэрэгт
тохирч шинэчлэгдэх, өөрчлөгдөхөөс гадна эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх явцад үүсэх
шинэ нөхцөл байдал, туршлага, алдаа, зөрчил, дутагдлыг тухай бүр тусган авч эрсдэлийн
удирдлагын бодлогод шаардлагатай өөрчлөлтийг оруулж засаж сайжруулах.
Хоёр.Эрсдэлийн ангилал ба кодчилол
2.1.Гаалийн байгууллагаас эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхдээ гаалийн хууль
тогтоомж зөрчих магадлал бүхий гаалийн эрсдэлийг удирдах, эсхүл хянахад чиглэсэн
системтэй үйл ажиллагааг явуулна.
2.2.Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг төвлөрсөн, орон нутгийн хосолмол
хэлбэрээр зохион байгуулж, эрсдэлийг стратегийн, үйл ажиллагааны болон тактикийн
түвшинд тодорхойлж, хэрэгжүүлнэ:
2.2.1.эрсдэлийг стратегийн түвшинд Эрсдэлийн удирдлагын хороо нийгэм,
эдийн засгийн аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй эрсдэл болон бусад эрсдэлт
бүлгийг тодорхойлох, эрсдэлийн ангилал, кодчилол, эрсдэлийн удирдлагын програмын
эрсдэлийн шалгуурын хувь хэмжээг тогтоох, эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт, эрсдэлийн
профайл, хяналтын хуудсыг батлах, эрсдэлийг бууруулах чиглэлд шийдвэр гаргаж,
эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн хэрэгжилтийг шалгах
ажиллагааг хэрэгжүүлэх;
2.2.2.үйл ажиллагааны түвшинд гаалийн удирдах төв байгууллагын эрсдэлийн
удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж Эрсдэлийн удирдлагын хорооноос гаргасан шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, гаалийн хяналт, шалгалтын тактик, эрсдэлийн
шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, эрсдэлийн профайл үүсгэх, гаалийн шалгалтын түвшин
болон эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох;
2.2.3.тактикийн түвшинд харьяа гаалийн газар, хороо эрсдэлийн удирдлагын
бодлого, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг газар, хорооны онцлогт тохируулж тодорхойлох,
гаалийн шалгалтын түвшинд зохих хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх.
2.3.Гаалийн байгууллага эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхдээ мэдээллийн систем
болон мэдээллийн технологийн арга хэрэгслийг ашиглана.
2.4.Гаалийн байгууллагад үүссэн эрсдэлийг эрсдэлийн мэдээллийн санд бүртгэн,
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авахдаа энэ журмын 1 дүгээр хавсралтад дурдсан
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эрсдэлийн профайл үүсгэнэ. Эрсдэлийн профайлыг 10 оронтой тоо бүхий (0120120001)
кодоор тэмдэглэх ба эхний 2 орон (01) нь эрсдэлийг бүртгэсэн гаалийн байгууллага, удаах
4 орон (2012) нь эрсдэлийг бүртгэсэн оныг, сүүлийн 4 орон (0001) нь эрсдэлийн дугаарыг
төлөөлсөн код байна.
2.5.Эрсдэлийн профайлд энэ журмын 2 дугаар хавсралтад дурдсан хяналтын
хуудсыг хавсаргана. Хяналтын хуудсыг анх үүсгэсэн өдрөөс эхлэн давтагдахгүй байдлаар
дугаарлаж кодолно.
2.6.Эрсдэлийн програмд ажиллах ерөнхий шалгуур үзүүлэлтийг эрсдэлийн
удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж боловсруулна. Ерөнхий шалгуур үзүүлэлт энэ журмын
3 дугаар хавсралтад дурдсан кодчилолтой байна.
Гурав.Эрсдэлийн удирдлагын
үйл ажиллагаа
3.1.Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд дараах үйл ажиллагаа хамаарна:
3.1.1.эрсдэлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
3.1.2.эрсдэлийг тооцох;
3.1.3.эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт, эрсдэлийн профайлыг боловсруулах,
хэлэлцүүлэх, батлуулах, хэрэгжүүлэх, гаалийн шалгалтын түвшинг тодорхойлох;
3.1.4.эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх;
3.1.5.эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийж, хариу арга хэмжээ авах;
3.1.6.гадаад худалдаа, гаалийн харилцаанд оролцогчдын хууль сахилтын
түвшинг тодорхойлох;
3.1.7.эрсдэлийн удирдлагын програмыг ашиглах, хэрэгжүүлэх.
3.2.Эрсдэлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх: Гаалийн байгууллага эрсдэл тооцоход
ашиглах эрсдэлийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй
болгох, мэдээлэл боловсруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор гадаад, дотоод эх
сурвалжаас мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, солилцох, ашиглах, хадгалах, мэдээллийн
аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлнэ.
3.3.Эрсдэлийн мэдээллийн сан нь анхдагч мэдээллийг тодорхой арга аргачлал,
програм хангамжаар боловсруулалт хийсний үндсэн дээр ашиглахад бэлэн болгосон
мэдээлэл бүхий боловсруулсан мэдээллийн сан, боловсруулалт хийгдээгүй анхдагч
мэдээлэл бүхий боловсруулаагүй мэдээллийн сан гэсэн 2 бүтэцтэй, гаалийн байгууллагын
мэдээллийн нэгдсэн сангийн бүрэлдэхүүн хэсэг байна
3.3.1.боловсруулсан мэдээллийн санг гаалийн хяналтыг зохион байгуулах,
гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шийдвэр гаргахад ашиглах
3.3.2.боловсруулаагүй мэдээллийн санд гаалийн ажилтны ажлын туршлагаас
болон бусад эх сурвалжаас олж авсан, гадаад худалдаа, гаалийн харилцаанд оролцогчоос
гаалийн байгууллагад албан болон албан бус хэлбэрээр ирүүлсэн, төрийн болон төрийн
бус байгууллагаас ирүүлсэн, олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээс авах мэдээлэл
хамаарна.
3.4.Дэлхийн гаалийн байгууллага, олон улсын байгууллага, бусад орны гаалийн
байгууллагаас гадаад эх сурвалжаас авах мэдээллийг цуглуулж, ашиглана.
3.5.Эрсдэлийн мэдээллийн санг үнэн зөв, бодит мэдээллээр тогтмол, тасралтгүй
бүрдүүлнэ.
3.6.Гаалийн удирдах төв байгууллагын зохион байгуулалтын нэгж, харьяа гаалийн
газар, хороод эрсдэлийн зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах үүрэг хүлээнэ.
Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах ажил нь гаалийн улсын байцаагчийн ажлыг үнэлэх нэг
үзүүлэлт болно.
3.7.Эрсдэлийг тооцох: Эрсдэл тооцоход эрсдэлийг таньж тогтоох, эрсдэлд дүн
шинжилгээ хийх, эрсдэлийг үнэлэх, эрэмбэлэх үе шат хамаарна:
3.7.1.эрсдэлийг таньж тогтоохдоо гаалийн удирдах төв байгууллагын болон
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гаалийн газар, хороодын эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, албан тушаалтан
нь эрсдэлийн эх сурвалж, ямар эрсдэл, яагаад, хэрхэн үүссэн болох, ямар хяналт тавьснаар
эрсдэлийг олж тогтоох, эсхүл түүнээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой, тухайн эрсдэлд
ямар чиглэлийн судалгаа, дүн шинжилгээ хийгдэх шаардлагатай, мэдээлэл баталгаатай
эсэхийг тодорхойлох;
3.7.2.эрсдэлийн дүн шинжилгээг эрсдэлт бүлэг, гаалийн хяналтад байгаа бараа,
сонгосон горимд байршуулсан бараа, улс хооронд тээвэрлэлт хийж байгаа тээврийн хэрэгсэл,
худалдааны, тээврийн, гаалийн мэдүүлэг болон бусад бичиг баримт, түүнд агуулагдаж
байгаа мэдээлэл, гаалийн харилцаанд оролцогч, түүний үйл ажиллагаа, гаалийн шалгалтын
үр дүн болон гаалийн хяналтын бусад обь ектод хийж, түүний давтамж, үр дагаврыг тооцох;
3.7.3.эрсдэлт бүлэгт гаалийн бүрдүүлэлтийн горим, зорчигч, бараа, тээврийн
хэрэгсэл, гаалийн харилцаанд оролцогчийн эрсдэл бүхий хэсэг хамаарна.
3.7.3.магадлал, үр дагаврын үржвэрээр эрсдэлийн түвшинг энэ журмын
Дөрөвдүгээр хавсралтад дурдсан дүн шинжилгээний матриц 5*5 тусламжтайгаар эрсдэлийг
эрэмбэлж, үнэлнэ. Эрсдэлийн түвшинг өндөр, дунд, бага гэж тодорхойлно.
3.7.4.тухайн эрсдэл тохиолдох магадлалд 5 түвшний үнэлгээ өгнө. Магадлал
буюу давтамжийн ангилал болон харгалзах үнэлгээ нь тухайн эрсдэл бүхий нөхцөл байдлын
мөн чанараас шууд хамаарна.
3.7.5 эрсдэлийг үнэлж, эрэмбэлсний үр дүнд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх,
эрсдэлийн түвшинг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг авах, эрсдэл
хариуцагчийг тодорхойлох, шаардлагатай нөөцийг зөв зохистой хуваарилах боломжийг
бүрдүүлнэ.
3.8.Эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт, эрсдэлийн профайлыг боловсруулах, хэлэлцүүлэх,
батлуулах, хэрэгжүүлэх, гаалийн шалгалтын түвшинг тогтоох: Үүнд дараах үйл ажиллагаа
хамаарна:
3.8.1.боловсруулсан мэдээлэлд үндэслэн эрсдэлийн тусгай шалгуур үзүүлэлтийг
боловсруулах;
3.8.2.эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт нь ерөнхий болон тусгай гэсэн 2 төрөлтэй
байх ба тусгай шалгуур үзүүлэлтийг гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчих магадлал бүхий
хөдөлгөөнийг сонгох, онилоход зориулан боловсруулах. Ерөнхий шалгуурт гаалийн
мэдүүлгийн мэдээлэл бүхий хүснэгт, тусгай шалгуурт тухайн хүснэгтэд оруулах өгөгдөл
болон онилоход зориулагдсан үзүүлэлт хамаарна;
3.8.3.эрсдэлийн төрөлжсөн судалгаа, дүн шинжилгээний үр дүнд боловсруулсан
шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэн эрсдэлийн профайлыг үүсгэх;
3.8.4.эрсдэлийн профайлд цуглуулсан, ангилсан, дүн шинжилгээ хийсэн
мэдээлэлд үндэслэсэн, эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтээс бүрдсэн эрсдэлийг бууруулах
чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай мэдээллийн цогц тайлбар агуулах;
3.8.5.эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийг гаалийн улсын байцаагч боловсруулж,
хяналтын хуудас бүхий маягтыг бөглөж, баталгаажуулан тухайн эрсдэлийн профайлд
хавсаргах;
3.8.6.бараанд хийх шалгалтаас чөлөөлөх эрсдэлийн профайлыг Эрсдэлийн
удирдлагын хорооны шийдвэрээр баталгаажуулах;
3.8.7.тусгай шалгуур үзүүлэлтийг тусгайлан томилсон эрх бүхий гаалийн улсын
байцаагч эрсдэлийн удирдлагын програмд оруулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Эрх бүхий
гаалийн улсын байцаагчийг гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаалаар томилно.
3.9.Гаалийн шалгалтыг дараах түвшинд хийж, тодорхойлно:
3.9.1.бичиг баримтын болон бараанд хийх шалгалтаас чөлөөлөх;
3.9.2.бичиг баримтад шалгалт хийж, барааг шалгалтаас чөлөөлөх;
3.9.3.бичиг баримт болон бараанд шалгалт хийх.
3.10.Эрсдэлийн удирдлагын програмд урьдчилан оруулсан шалгуурын үндсэн дээр
гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараанд хийх шалгалтын түвшинг улаан, улбар шар, ногоон
өнгөөр илэрхийлэх бөгөөд “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн
хяналт тавих нийтлэг журам”-аар зохицуулна.
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3.11.Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх: Энэ үйл
ажиллагаанд эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөх, эрсдэлтэй тулж ажиллах, эрсдэлийг шилжүүлэх,
эрсдэлгүй болгох гэсэн 4 аргын аль тохирохыг ашиглаж болно:
3.11.1.эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөх үед эрсдэлийг хянахгүй, шалгахгүй орхих
бус харин эрсдэлийн мэдээлэлд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, эрсдэлийн шилжилт
хөдөлгөөнийг анзаарах боломжийг бүрдүүлэх;
3.11.2.эрсдэлтэй тулж ажиллах үед эрсдэл үүссэн үед гарах үр дагаварт биш,
эрсдэл үүссэн шалтгаанд анхаарал хандуулах;
3.11.3.эрсдэлийг дотоод болон гадаад нөхцөл байдлын хувьд шилжүүлж болно.
Тухайлбал: хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанаас мэдээллийн технологид, хүний нөөцөөс
хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаанд шилжүүлнэ.
3.11.4.эрсдэлгүй болгох гэдэгт урт хугацааны үйл ажиллагаа шаардлагатай,
шийдвэрлэх шаардлагатай, үргэлжлүүлэх хэрэгтэй эрсдэлээс зайлсхийх явдлыг ойлгоно.
3.12.Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийж, хариу арга хэмжээ авах: Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны бүх үе шатанд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. Үнэлгээ хийхдээ эрсдэлийг бууруулах чиглэлд авсан арга
хэмжээний өмнөх болон дараах үр дүнг харьцуулна.
3.13.Эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж эрсдэлийг бууруулах үе шатанд
тодорхойлогдсон эрсдэлд хариу арга хэмжээ авах, тухайн эрсдэлд тохирсон шийдвэрийг
гаргуулна.
3.14.Гаалийн удирдах төв байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгж эрсдэлийг бууруулах чиглэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийснээр эрсдэлийн
удирдлагын бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шат дараалалтай боловсруулах,
эрсдэлийг бууруулах шалгуурыг үнэн зөв, бодитой тодорхойлох боломжийг бүрдүүлнэ.
3.15.Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх эрсдэлийн удирдлагын бодлого, зарчим,
хамрах хүрээ, үйл явцыг сайжруулах санал, төсөл боловсруулахад гарах шаардагдах
хөрөнгө, төсвийн төслийг Эрсдэлийн удирдлагын хорооны саналаар байгууллагын үйл
ажиллагааны жилийн төсөвт тусгана.
3.16.Гадаад худалдаа, гаалийн харилцаанд оролцогчдын хууль сахилтын түвшинг
тодорхойлох: Гадаад худалдаа, гаалийн харилцаанд оролцогчдын хууль сахилтын түвшинг
тогтоох шалгуурыг гаалийн байгууллага урьдчилан тодорхойлно. Шалгуур нь тодорхой,
хэмжигдэхүйц байна.
3.17.Гадаад худалдаа, гаалийн харилцаанд оролцогчийн хууль сахилтын түвшинг
шалгуурын дагуу эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж тодорхойлж, гарсан
дүгнэлтийг Эрсдэлийн удирдлагын хороогоор хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ.
3.18.Эрсдэлийн удирдлагын програмыг ашиглах, хэрэгжүүлэх: Эрсдэлийн удирдлагын
програмыг дараах хүрээнд ашиглаж, хэрэгжүүлнэ:
3.18.1.гаалийн байгууллагын автоматжуулсан мэдээллийн системийн эрсдэлийн
удирдлагын програмд ажиллах эрх хязгаарлагдмал байна;
3.18.2.эрсдэлийн судалгаа, дүн шинжилгээ хийх зорилгоор гаалийн эрсдэлийн
удирдлагын асуудал хариуцсан гаалийн улсын байцаагч гаалийн байгууллагын
автоматжуулсан мэдээллийн системийн санд нэвтрэх тусгай эрх ашиглах;
3.18.3.харьяа гаалийн газар, хороодын эрсдэлийн удирдлагын асуудал
хариуцсан албан тушаалтанд энэ журмын 4.18.2-т заасан нэвтрэх эрхийг гаалийн удирдах
төв байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн даргын зөвшөөрснөөр
мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгжийн дарга олгох;
3.18.4.эрсдэлийн удирдлагын програмын хэвийн ажиллагаа болон шалгуур
үзүүлэлтэд хяналт тавих, үр дүнг тооцох, их хэмжээний мэдээллийг богино хугацаанд
боловсруулах програмын хөгжүүлэлт хийх бодлогын даалгавар боловсруулах, програмд
ажиллах гаалийн улсын байцаагчийн эрхийн хязгаарлалтыг хянах, мэдээллийн аюулгүй
байдлыг хангах, асуудлыг гаалийн удирдах төв байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын
асуудал хариуцсан нэгж гүйцэтгэх.
665

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Дөрөв.Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
нэгж, түүний бүтэц
4.1.Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг гаалийн удирдах төв байгууллагын
эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын нэгж удирдан зохион
байгуулна.
4.2.Гаалийн удирдах төв байгууллага гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны
тэргүүлэх чиглэл, эрсдэлийн удирдлагад суурилсан гаалийн хяналтын стратегийг
тодорхойлох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий орон тооны
бус, байнгын ажиллагаатай Эрсдэлийн удирдлагын хороотой байна.
4.3.Эрсдэлийн удирдлагын хороог 7 болон 9 гишүүнтэй, 1 жилийн хугацаатайгаар
томилон ажиллуулах, бүрэлдэхүүн, хорооны ажиллах журмыг гаалийн удирдах төв
байгууллагын даргын тушаалаар батална.
4.4.Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга нь гаалийн удирдах төв байгууллагын
дарга байна.
4.5.Гаалийн газар, хороодын эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, албан
тушаалтан нь гаалийн удирдах төв байгууллагаас өгсөн цаг үеийн зөвлөмж, чиглэлийг
шуурхай хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох ба тухайн гаалийн газар, хорооны удирдлагыг
мэдээллээр хангаж түүний шууд удирдлага дор ажиллана.
Тав.Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, албан тушаалтан
эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх үүрэг
5.1.Гаалийн удирдах төв байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж дараах
үүрэг гүйцэтгэнэ:
5.1.1. Гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан нэгж нь бараа, тээврийн
хэрэгсэл, гаалийн хяналтын бүс, гаалийн баталгаат бүс, тоног төхөөрөмж, хориглосон,
хязгаарласан бараа болон бусад хяналттай холбогдон гарах эрсдэлийн талаарх мэдээллээр
хангаж, эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хамтран ажиллах, мэдээллийг эрсдэлийн
мэдээллийн санд оруулах;
5.1.2. Гаалийн бүрдүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгж нь гаалийн бүрдүүлэлт,
гаалийн үнэ, үнэлгээ, барааны ангилал, гаалийн зуучлагчийн талаарх мэдээллээр хангах,
эрсдэлийг бууруулах чиглэлд хамтран ажиллах, мэдээллийг эрсдэлийн мэдээллийн санд
оруулах;
5.1.3. Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх асуудал хариуцсан нэгж нь иргэн,
аж ахуй нэгжийн зөрчлийн мэдээллээр хангах, үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлсэн, хүн
амын эрүүл мэнд, нийгмийн аюулгүй байдал, улсын төсвийн алдагдалд хүргэж болзошгүй
асуудлын талаарх мэдээлэл, хориглосон хязгаарласан бараатай холбоотой шуурхай болон
хууль хяналтын бусад байгууллагаас авсан мэдээллийг эрсдэлийн мэдээллийн санд
оруулах, эрсдэл тооцсон үр дүнг үндэслэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч, гаалийн
газар, хороодод анхааруулга, сэрэмжлүүлэг хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангах;
5.1.4.Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын асуудал хариуцсан нэгж нь эрсдэл
тооцсон үр дүнг үндэслэн шалгалтын төрлийг сонгож, бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтыг
зохион байгуулах, зөрчлийн төрөл, давтамжид дүн шинжилгээ хийж, зөрчлийг бууруулах
талаар санал дүгнэлт гаргаж, илтгэх хуудсын үр дүнг эрсдэлийн мэдээллийн санд оруулах;
5.1.5.Төрийн захиргаа, гадаад хамтын ажиллагаа, хүний нөөцийн асуудал
хариуцсан нэгж нь эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн чадавхийг бэхжүүлэх,
гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах
асуудлаар төсөл боловсруулж, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх,
олон нийтэд сурталчлах, шаардлагатай мэдлэг, чадвар бүхий боловсон хүчнээр хангах,
эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны хүрээнд хүний нөөцийг оновчтой, зөв хуваарилах,
ажилтнуудыг эрсдэлийн чиглэлээр сургаж хөгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд туслалцаа
үзүүлэх;
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5.1.6.Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгж нь гаалийн
байгууллагын эрсдэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж, гаалийн
байгууллагын эрсдэлийн бодлого, хэрэгжилтийн түвшин, мониторингийн дүгнэлт, зөвлөмжийг
эрсдэлийн мэдээллийн санд оруулах;
5.1.7.Татвар орлогын асуудал хариуцсан нэгж нь улсын төсвийн гаалийн орлогын
төлөвлөлт, гүйцэтгэлд нөлөөлсөн хүчин зүйлүүд, тарифын зохицуулалт, татварын хөнгөлөлт,
чөлөөлөлт, барааны гарал үүсэл, татварын өр авлага, ногдуулсан татварыг хугацаанд нь
бүрэн төлөөгүй зэрэг асуудлаар мэдээлэл, судалгаагаар хангаж, татвараас зайлсхийх
эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хамтран ажиллах, мэдээллийг мэдээллийн санд оруулах;
5.1.8.Статистикийн асуудал хариуцсан нэгж нь гадаад худалдааны болон
захиргааны статистик мэдээлэл, хөрш орны гадаад худалдааны мэдээлэлтэй хийсэн
зэрэгцүүлсэн судалгааны үр дүн, гаалийн мэдүүлгийн алдаанд хийсэн судалгаа, танилцуулга
зэрэг мэдээллээр хангаж ажиллах;
5.1.9.Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгж нь эрсдэлийн удирдлагын
програм хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, эрсдэлийн удирдлагын асуудал
хариуцсан нэгжийн захиалга, бодлогын даалгаврын дагуу боловсруулалт, хөгжүүлэлтийг
хийх, эрсдэлийн удирдлагын програмд хяналт шинжилгээ, мониторинг хийх;
5.1.10.Гаалийн төв лаборатори нь барааны ангилал, бараатай холбоотой
эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн санал боловсруулж, химийн бодис, янжуур тамхи,
согтууруулах ундаа, ноос ноолуур, ширхэгт материал, нефтийн бүтээгдэхүүний магадлан
шинжилгээгээр тогтоогдсон зөрчлийн мэдээллийг эрсдэлийн мэдээллийн санд оруулж,
эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн саналд дүн шинжилгээ хийсэн үр дүнг мэдээллийн санд
оруулах, хамтран ажиллах;
5.1.11.Хэвлэл мэдээлэл, сургалт судалгааны төв нь эрсдэлийн удирдлагын
чиглэлээр захиалгат судалгаа хийх, сургалт зохион байгуулах, эрсдэлийн удирдлагын үйл
ажиллагааг дотооддоо болон гадаад худалдаа, гаалийн харилцаанд оролцогчид сурталчлан
таниулах, хамтран ажиллах;
5.1.12.Эрэлч нохойн сургалтын төв нь эрэлч нохойн ашиглалтын мэдээ болон
ангийн гаралтай түүхий эд, хар тамхи мансууруулах сэтгэцэт нөлөөт бодис, сум, галт хэрэгсэл
тэсэрч дэлбэрэх бодис зэрэг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон хязгаарласан бараа
бүтээгдэхүүн илрүүлсэн зөрчлийн талаарх мэдээлэл, судалгааг эрсдэлийн мэдээллийн
санд оруулах;
5.2.Гаалийн газар, хороодын эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, албан
тушаалтан дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
5.2.1.тухайн гаалийн газар, хорооны харьяалах гаалийн нутаг дэвсгэрийн орчны
судалгааг хийх;
5.2.2.тухайн газар, хорооны гаалийн бүрдүүлэлттэй холбоотой үйл ажиллагаанд
дүн шинжилгээ, төрөлжсөн судалгааг хийх;
5.2.3.эрсдэлийн чиглэлээр гадаад, дотоод эх сурвалжаас мэдээлэл цуглуулах,
боловсруулах, Гаалийн автоматжуулсан мэдээллийн системийн эрсдэлийн мэдээллийн
санг тогтмол, тасралтгүй баяжуулах;
5.2.4.цуглуулсан, боловсруулсан мэдээллийг нягтлан шалгуулах, магадлан
шинжлэх зорилгоор холбогдох нэгжүүдэд хүргүүлэх;
5.2.5.Эрсдэлийн дүн шинжилгээ, түүний үр дүн, саналыг гаалийн удирдах төв
байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжид илгээх;
5.2.6.эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний үр дүнг системд үнэн зөв, бүрэн
оруулж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
5.2.7.Гаалийн автоматжуулсан мэдээллийн системийн эрсдэлийн удирдлагын
програмын хөгжүүлэлт, эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох санал
боловсруулах, тухайн гаалийн газар, хороодод эрсдэлийн чиглэлээр сургалтыг зохион
байгуулах;
5.2.8.Тухайн гаалийн газар, хороодод гарсан гомдол, санал, тэдгээрийг
шийдвэрлэсэн байдлын талаар холбогдох нэгжээс мэдээлэл авч, эрсдэлийн санд оруулах;
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5.2.9.Гаалийн удирдах төв байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын нэгжээс
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тайлагнах;
5.2.10.Гаалийн газар, хороод болон тэдгээрийн зохион байгуулалтын бүтцийн
нэгжүүд эрсдэл тооцсон үр дүнг үндэслэж үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохион байгуулалтын
арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх;
5.2.11.Боловсруулсан мэдээллийг хяналт шалгалтыг зохион байгуулахад
ашигласан, өндөр эрсдэлийг онилсны үр дүнг эрсдэлийн мэдээллийн санд оруулах;
5.2.12.Гаалийн хилээр нэвтрэх зорчигч, шуудан илгээмжид эрсдэлийн шалгуур
үзүүлэлт ашиглан эрсдэл тооцон үр дүнг эрсдэлийн мэдээллийн санд оруулах.
Зургаа.Бусад
6.1.Гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын тушаалаар эрсдэлийн удирдлагын
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр томилогдсон албан тушаалтан нь энэ журмын Тавдугаар
хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу баталгаа гаргана.
6.2.Эрсдэлийн зорилгоор цуглуулсан мэдээллийг албан бус байдлаар ашиглахыг
хориглоно.
6.3.Гаалийн газар, хороодын эрсдэлийн удирдлага хариуцсан нэгжийн дарга, ахлах
албан тушаалтныг гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын, гаалийн улсын байцаагчийг
харь яа гаалийн газар, хорооны даргын тушаалаар тус тус томилно. Хэрэв эрсдэлийн
удирдлага хариуцсан гаалийн улсын байцаагчийг өөр ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тохиолдолд
тухайн гаалийн газар, хорооны даргын тушаалыг үндэслэнэ.
6.4.Эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан албан тушаалтныг шилжүүлэн
ажиллуулах тохиолдолд тухайн гаалийн газар, хорооны даргын саналыг үндэслэн гаалийн
удирдах төв байгууллагын дарга шийдвэрлэнэ.
6.5.Энэ журмын 6.2 дахь заалтыг зөрчсөн тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн
дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/287 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн эрсдэлийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам”-ын
Нэгдүгээр хавсралт

Эрсдэлийн профайлын
загвар, тайлбар
№

Үзүүлэлтүүд

1
2

Дугаар
Эхлэх дуусах хугацаа

3

Эрсдэлийн түүх үүсгэж байгаа
ачилтын нэр
Үүссэн эрсдэл

4
5
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Шалгуур үзүүлэлтийн төрөл /
mandatory, high, exclusion, certified/

Танилцуулга, заавар
..........................................
Эрсдэлийн профайлыг үүсгэсэн, үргэлжилсэн, эсвэл
дуусах хугацааг бичнэ.
Эрсдэлийн профайлыг үүсгэж буй бараа, ачилтын
нэрийг бичнэ.
Ямар эрсдэл үүссэн учраас тухайн эрсдэлийн
профайлыг үүсгэж байгааг дэлгэрэнгүй бичнэ.
Тухайн эрсдэлийн профайлд хамаарах ачилтын хувьд
ямар шалгуур үзүүлэлтэд хамаарах талаар дүн
шинжилгээний үр дүнгээс хамааран саналыг бичнэ.

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

6

7

Хяналтын
төлөвт
сонгогдох хувь:

Улаан

Шалгуур
үзүүлэлт

Ерөнхий шалгуур
үзүүлэлт

Улбар шар

Тусгай шалгуур
үзүүлэлт

8

9

10

11

12

13

Эрсдэл
бууруулах
/стратегийн/
Урьдчилан
сэргийлэх
/тактикийн
түвшин/
Бичиг
баримтын
бүрдүүлэлтийн
ГУБ-д өгөх

Биет шалгалт
хийх ГУБ-д өгөх

БДШ хариуцсан
ГУБ-д өгөх

Тусгай шалгуур
үзүүлэлт
боловсруулах
албан тушаалтан
/нэр/
Дүн шинжилгээ
хийх албан
тушаалтны нэр
Арга хэмжээ
Хариуцах албан
тушаалтан /нэр /
Арга хэмжээ
Хариуцах албан
тушаалтан /нэр /
Анхааруулга

Авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Анхааруулга

Авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Анхааруулга

Авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Сургалтын хэрэгцээ, шаардлага

Дүн шинжилгээний үр дүн болон шалгуур үзүүлэлтийн
төрлөөс хамаарч улаан төлөвт шалгагдах хувийн
саналыг бичнэ.
Дүн шинжилгээний үр дүн болон шалгуур үзүүлэлтийн
төрлөөс хамаарч улбар шар төлөвт шалгагдах
хувийн саналыг бичнэ.
Тухайн эрсдэлийн профайлд хамаарах гаалийн
мэдүүлгийн
үзүүлэлтүүдийн
дагуу
эрсдэлийн
удирдлагын програмд оруулах шалгуурын нэр /Ж нь:
бараа нийлүүлэх нөхцөл, горим, импортлогч гэх мэт
/
Тодорхойлсон ерөнхий шалгуурын дагуу тухайн
эрсдэлийн профайлд хамаарах тусгай шалгуурыг
бичнэ. Ж нь: DAF Эрээн, 400, Эрдэнэс таван толгой
ХХК гэх мэт
Ерөнхий шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тусгай шалгуур
үзүүлэлт боловсруулах албан тушаалтны нэрийг
бичнэ.
Тухайн эрсдэлийн профайлын дагуу цаашид
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, дүн шинжилгээг авч
хэрэгжүүлэх албан тушаалтны нэрийг бичнэ.
Стратегийн түвшинд тухайн эрсдэлийн профайлд
хамаарах ачилтын хувьд авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээг бичнэ.
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хариуцан гүйцэтгэх,
эсвэл гүйцэтгүүлэх албан тушаалтны нэрийг бичнэ.
Тактикийн түвшинд тухайн эрсдэлийн профайлд
хамаарах ачилтын хувьд авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээг бичнэ.
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хариуцан гүйцэтгэх
эсвэл гүйцэтгүүлэх албан тушаалтны нэрийг бичнэ.
Тухайн эрсдэлийн профайлын дагуу эрсдэлийн
удирдлагын програмд оруулсан шалгуурт баригдсан
ачилтын үед бичиг баримтын бүрдүүлэлтийн ГУБ-д
өгөх анхааруулгыг бичнэ.
Тухайн анхааруулгын дагуу ГУБ ямар арга хэмжээ авч
болохыг бичнэ
Тухайн эрсдэлийн профайлын дагуу эрсдэлийн
удирдлагын програмд оруулсан шалгуурт онилогдсон
ачилтын үед бараанд шалгалт хийх ГУБ-д өгөх
анхааруулгыг бичнэ
Тухайн анхааруулгын дагуу ГУБ ямар арга хэмжээ авч
болохыг бичнэ
Тухайн эрсдэлийн профайлын дагуу бүрдүүлэлтийн
дараах шалгалт хийх бол БДШ хариуцсан ГУБ-д өгөх
анхааруулгыг бичнэ.
Тухайн анхааруулгын дагуу ГУБ ямар арга хэмжээ авч
болохыг бичнэ.
Эрсдэлийн
профайлд
хамаарах
ачилттай
холбоотойгоор сургалтын хэрэгцээ байгаа эсэхийг
тодорхойлно.
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14

15

16

Гаалийн
харилцаанд
оролцогчид

Өгөх
хариулт

Хариуцах
албан
тушаалтан
/нэр/
Төрийн болон төрийн бус
байгууллагын оролцоо
Сонголтын хорооны шийдвэр
Тайлбар

Тухайн эрсдэлийн профайлтай холбоотойгоор
гаалийн харилцаанд оролцогчдоос асуудал гарсан
үед өгөх хариултыг бичнэ.
Гаалийн харилцаанд оролцогчийн хүссэн асуултад
хариулт өгөх албан тушаалтны нэрийг бичнэ.
Тухайн эрсдэлийн профайлд хамаарах ачилттай
холбоотойгоор
төрийн
болон
төрийн
бус
байгууллага, аж ахуй нэгжтэй хамтран шийдвэрлэх
асуудал байвал бичнэ.
Тухайн эрсдэлийн профайлыг хэлэлцсэн Эрсдэлийн
удирдлагын хорооны хурлын огноо, дугаар, гарсан
шийдвэрийг бичнэ.
Эрсдэлийн профайлтай холбоотой бусад тайлбарыг
бичнэ.

Жич: Эрсдэлийн профайлын саналыг боловсруулсан харьяа гаалийн газар, хороодын
эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан ГУБ нар 1,6,16 дугаарын хүснэгтийг бөглөхгүй
орхиж болно.
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Хүлээн
авсан
огноо

Тусгай
шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлтийг системд
оруулсан ГУБ-ийн нэр

Тайлбар

Эрсдэлийн
удирдлагын
хорооны
даргын
гарын үсэг

Гарын үсэг

Гарын үсэг

Эрсдэлийн
удирдлагын
хорооны даргын
нэр

Эрсдэлийн түүхийг
боловсруулсан
албан тушаалтны
нэрс

Шалгуур үзүүлэлтийг системд оруулах гаалийн улсын байцаагч

Шийдвэрийн төрөл
(зөвшөөрсөн, татгалзсан)

Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга

Эрсдэлийн профайл
үүсгэсэн үндэслэл

Системд
оруулсан огноо

ЭУ-ын
хороогоор
хэлэлцсэн
асуудлын
дугаар

Огноо

Хүлээн авсан
огноо

Эрсдэлийн
профайлын
дугаар

Эрсдэлийн профайл боловсруулсан албан тушаалтан

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС № ...

Гарын үсэг

Эрсдэлийн удирдлага
хариуцсан нэгжийн
дарга

Гарын үсэг

Эрсдэлийн удирдлага
хариуцсан нэгжийн
дарга

Гарын үсэг

Эрсдэлийн удирдлага
хариуцсан нэгжийн
дарга

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/287 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн эрсдэлийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам”-ын
Хоёрдугаар хавсралт
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ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/287 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн эрсдэлийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам”-ын
Гуравдугаар хавсралт

ЕРӨНХИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН
КОДЧИЛОЛ
№

Код

Кодын тайлан

Тайлбар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FSTIC
FSTIG
MI
ME
LI
LE
EI
EE
HI
HE

First Import Company
First Import Goods
Mandatory Import
Mandatory Export
Low Import /Certified/
Low Export /Certified/
Exclusion Import
Exclusion Export
High Import
High Export

11

RNDIC

Random Import Company

12

RNDEC

Random Export Company

13

RNDIL

Random Import Local

14

RNDEL

Random Export Local

Анхны импортын компани
Анхны удаа импортолсон бараа
Заавал шалгах шалгуур /импорт/
Заавал шалгах шалгуур /экспорт/
Зөвшөөрөгдсөн шалгуур /импорт/
Зөвшөөрөгдсөн шалгуур /экспорт/
Үл хамаарах шалгуур /импорт/
Үл хамаарах шалгуур /экспорт/
Өндөр эрсдэлийн шалгуур /импорт/
Өндөр эрсдэлийн шалгуур /экспорт/
Санамсаргүй сонголтод сонгогдсон импортлогч
компани /нийт/
Санамсаргүй сонголтод сонгогдсон экспортлогч
компани /нийт/
Санамсаргүй сонголтод сонгогдсон импортлогч
компани /салбар/
Санамсаргүй сонголтод сонгогдсон экспортлогч
компани /салбар/

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/287 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн эрсдэлийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам”-ын
Дөрөвдүгээр хавсралт

Дүн шинжилгээний матриц 5*5
Тохиолдох магадлалын үнэлгээ
Ховор “1”

Үр дагаврын үнэлгээ

Маш бага
“1”
Бага “2”
Дунд “3”
Өндөр
“4”
Хэт
өндөр “5”
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Хааяа

Боломжтой

Боломж

Байнга

“2”

“3”

өндөр

“5”

“4”
1 (бага)

2 (бага)

3 (бага)

4 (бага)

5 (дунд)

2 (бага)

4 (бага)

6 (дунд)

8 (дунд)

10 (өндөр)

3 (бага)

6 (дунд)

9 (дунд)

12 (өндөр)

15 (өндөр)

4 (бага)

8 (дунд)

12 (өндөр)

16 (өндөр)

20 (хэт өндөр)

5 (дунд)

10 (өндөр)

15 (өндөр)

20 (хэт
өндөр)

25 (хэт өндөр)
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ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/287 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Гаалийн эрсдэлийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам”-ын
Тавдугаар хавсралт

БАТАЛГАА
№
.............................................................-ын............................................................албан
туш
аалтай......................................овогтой..............................................миний бие эрсдэлийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэхдээ Гаалийн тухай хууль, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мөрдөж
буй эрх зүйн актууд болон төрийн албан хаагчийн хэм хэмжээг зохицуулсан бусад эрх зүйн
баримт бичгийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож, эрсдэлийн удирдлагын аливаа үйл
ажиллагаанд хууль дээдлэх, нууцыг хадгалах, үнэнч шударга байх зарчмыг баримталж
ажиллахаа үүгээр илэрхийлж, баталгаа гаргаж байна.
Цаашид эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхдээ өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас алдаа
гаргах, эсхүл энэ баталгааг зөрчсөн тохиолдолд Гаалийн тухай хуулийн 284 дүгээр зүйл
болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэхийг зөвшөөрч байна.
БАТАЛГАА ГАРГАСАН:
................................. .................................. ..............................................
..............................................
/Нэгжийн нэр/ /Албан тушаал/ /Овог нэр/
/Гарын үсэг/

БАТАЛГАА ХҮЛЭЭН АВСАН:
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА.......................................................................
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ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар
сарын 24-ний өдөр

Дугаар А/308

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын байдлын тухай 8 дугаар зүйлийн 8.4
дэх хэсэг, Статистикийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.1 дэх заалт, “Гаалийн
ерөнхий газрын захиргааны статистикийн мэдээллийн маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх
тухай” Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны А/82 дугаар тушаалыг тус тус
үндэслэн ТУШААХ нь:
1.“Захиргааны статистикийн мэдээллийг бүрдүүлэх, боловсруулах журам”-ыг 1
дүгээр, “Захиргааны статистикийн мэдээллийн маягт”-ыг 2 дугаар, “Захиргааны статистикийн
мэдээллийн маягтыг нөхөх заавар”-ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга Б.Батхишиг,
Статистикийн хэлтэс /Б.Цэрэн/, Мэдээллийн технологийн төв /Б.Ганзориг/-д тус тус
даалгасугай.
3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2017 оны А/40 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
4.Энэ тушаалыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

ДАРГА

Б.АСРАЛТ

ГЕГ-ын даргын 2019 оны
12 дугаар сарын 24-ний өдрийн
А/308 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ,
БОЛОВСРУУЛАХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1Энэхүү журмын зорилго нь Статистикийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн
19.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл 14.4 дэх хэсэгт заасан Захиргааны
статистикийн мэдээллийг эрхлэн гаргах, түүнийг бүрдүүлэх, боловсруулах, үнэн зөв, бодит
байдлыг хангах, Гаалийн ерөнхий газрын удирдлага, хэрэглэгчдийг байгууллагын дотоод
674

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

үйл ажиллагааны талаарх статистикийн нэгдмэл мэдээллээр хангахад үүсэх харилцааг
зохицуулахад оршино.
Хоёр. Мэдээллийг бүрдүүлэх
2.1.Захиргааны статистикийн мэдээллийг гаалийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн
сангаас болон батлагдсан маягтын дагуу Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын
бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харьяа гаалийн газар, хороодоос гаргуулан авах
замаар бүрдүүлнэ.
2.2.Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага
нь өөрийн чиг үүрэгтэй холбоотой статистикийн мэдээллийг батлагдсан маягтын дагуу
эрхлэн гаргах үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэнэ.
2.3. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага
нь өөрийн чиг үүрэгтэй холбоотой статистикийн тайланг гаргахдаа зарим статистикийн
мэдээллийг харьяа гаалийн газар, хороодоос гаргуулан авна.
2.4.Харьяа гаалийн газар, хороод статистикийн мэдээллийг энэ журмын 2 дугаар
хавсралтаар батлагдсан 1-22 дахь маягтад заасан хугацаанд, журмын 3 дугаар хавсралтаар
батлагдсан маягтыг нөхөх зааврын дагуу нөхөн бичиж Гаалийн ерөнхий газрын холбогдох
зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагад цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
2.5. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага
нь харьяа нэгжүүдээс авсан мэдээллийг нэгтгэн тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан
1-22 дахь маягтад заасан хугацаанд, журмын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтыг
нөхөх зааврын дагуу нөхөн бичиж Гаалийн ерөнхий газрын статистикийн асуудал хариуцсан
бүтцийн нэгжид цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
2.6.Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага нь статистикийн маягт, үзүүлэлтийг шинэчлэх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
саналыг статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид бичгээр мэдэгдэнэ.
2.7.Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж нь Гаалийн ерөнхий газрын
зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагын бичгээр ирүүлсэн саналыг
үндэслэн захиргааны статистикийн мэдээллийн маягт, үзүүлэлт, түүнийг тооцох арга зүйг
зохих шаардлагад нийцүүлэн өөрчилнө.
2.8. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх
байгууллага нь өөрийн үйл ажиллагаанд шаардагдах мэдээллийг уг журамд тусгагдаагүй
хүснэгт, үзүүлэлтээр гаргаж болно.
2.9.Энэ журмын 2.8-д заасан мэдээллийг гаргахдаа тооцооны арга зүйг статистикийн
асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжээр хянуулсан байна.
Гурав. Статистикийн мэдээллийг боловсруулах
3.1.Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж нь гаалийн мэдээллийн нэгдсэн
сангаас мэдээлэл авч тооцооны арга зүйг ашиглан боловсруулах ба Гаалийн ерөнхий газрын
зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагаас ирүүлсэн мэдээллийг нэгтгэн
сар бүрийн 15-ны байдлаар гаргаж Гаалийн ерөнхий газрын дотоод сүлжээнд байршуулна.
3.2.Гаалийн мэдээллийн нэгдсэн сангаас мэдээлэл авч боловсруулахдаа статистикийн
үзүүлэлтийн хоорондын уялдааг хангаж ажиллана.
3.3.Статистикийн мэдээ бэлтгэх, боловсруулахтай холбоотой программ хангамжийг
шинээр захиалан хийлгэх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Мэдээллийн технологийн
асуудал хариуцсан нэгжид мэдэгдэн шийдвэрлүүлнэ.
3.4.Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж нь гаалийн мэдээллийн нэгдсэн
сангаас мэдээлэл авах болон Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн
нэгж, дэргэдэх байгууллагаас ирүүлсэн статистикийн мэдээллийг хянаж, алдаа илэрсэн
тохиолдолд залруулах болон засварлуулах арга хэмжээг авна.
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Дөрөв. Мэдээллийг түгээх, ашиглах, хадгалах
4.1. Захиргааны статистикийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд файлаар Гаалийн захиргаа
дотоод ажлын симтемд байршуулан түгээнэ. Шаардлагатай тохиолдолд Гаалийн ерөнхий
газрын удирдлагад хэвлэмэл байдлаар эмхтгэлийг хүргэнэ.
4.2. Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж нь статистикийн гүйцэтгэлд
тооцоо судалгаа хийж, танилцуулга гаргана. Танилцуулга нь Захиргааны статистикийн
мэдээллийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.
4.3. Захиргааны статистикийн мэдээллийг гаалийн байгууллагын зөвхөн дотоод
хэрэгцээнд ашиглана.
4.4. Тухайн жилийн “Захиргааны статистикийн мэдээлэл”-ийн сар бүрийн эмхтгэлийг
Гаалийн ерөнхий газрын архивт дараа жилийн 2 дугаар сарын дотор хүлээлгэн өгнө.
Тав. Хариуцлага
5.1. Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, анхан шатны бүртгэлийн маягтын хөтлөлт,
мэдээ, тайлан гаргалтын үнэн зөв, шуурхай байдлыг харьяа гаалийн газар, хороодын дарга,
холбогдох улсын байцаагч нар биечлэн хариуцна.
5.2. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага
нь харьяа гаалийн газар, хороодын мэдээ, тайлангийн ирцэд хяналт тавьж мэдээний бүрэн
байдлыг хангаж түүний хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцан ажиллана.
5.3. Мэдээллийг цаг хугацаанд нь нэгтгэж ирүүлээгүй, үнэн зөв байдлыг хангаагүй
алдаа дутагдлыг удаа дараа гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжид
заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
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Б

А

МД

В
ДҮН
мөр1=мөр(2:20) 1
1 Гаалийн ерөнхий газар
2
2 Улаанбаатар ГГ
3
3 Замын-Үүд ГГ
4
4 Сэлэнгэ ГГ
5
5 Буянт-Ухаа ГГ
6
6 Дорнод ГГ
7
7 Баян-Өлгий ГГ
8
8 Ховд ГГ
9
9 Увс ГГ
10
10 Орхон ГГ
11
11 Сайншанд ГГ
12
Улс хоорондын шуудан
12
13
илгээмжийн ГГ
13 Дархан-Уул ГГ
14
14 Гашуунсухайт ГГ
15
15 Шивээхүрэн ГГ
16
16 Бичигт ГГ
17
17 Говь-Алтай ГХ
18
18 Завхан ГХ
19
19 Хөвсгөл ГХ
20

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

1

Мэдээг хянасан:

6

ТТ

20.. оны .. сарын .. өдөр

(Овог, нэр)

5

(Албан тушаал)

4

ТҮ

(Овог, нэр)

3

2

Тайлант
хугацаанд
ажиллаж байгаа
нийт ажиллагчид

(Албан тушаал)

ТЗ

ТТ

Мэдээг нэгтгэсэн:

Батлагдсан
нийт орон тоо

З-ГМ-Маягт 1

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

7

ТЗ
8

ТҮ
9

Орон тооны
зөрүү

10

11

Эрх нь түтгэлзсэн Урт хугацааны
болон хасагдсан
чөлөөтэй
ажиллагчид
ажиллагчид

1.ГЕГ-ын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн 8-ны дотор
ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар
ирүүлнэ.

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН 20.. ОНЫ .. -Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
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1

В

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Б

мөр1=мөр(2:20)
ДҮН
Удирдлага
Төрийн захиргааны асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Хуулийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Гадаад хамтын ажиллагааны асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж

Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх,хэрэг бүртгэх асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Гаалийн бүрдүүлэлтийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Эрсдэлийн удирдлагын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Татварын орлогын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Статистикийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Боомтын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Бүрдүүлэлтийн дараах
шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Мэдээллийн технологийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Гаалийн төв лабораторийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Хэвлэл мэдээлэл, сургалт судалгааны асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Үйлчилгээ, аж ахуйн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Эрэлч нохойн сургалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
17
18
19
20
21

16

Албан
бичиг

Асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж

МД

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

2

Хариутай
3

Хугацаандаа
илгээсэн

З-ГМ-Маягт 2

4

5

6

7

8

9

10

11

Өргөдөл,
санал,
Хугацаа Хугацаа Хариугүй хүсэлт Хариутай Хугацаандаа Хугацаа Хугацаа
хэтэрсэн болоогүй
илгээсэн
хэтэрсэн болоогүй

12

Хариугүй

өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын Төрийн захиргааны асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж нь сар
бүрийн 08-ны дотор ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн
нэгжид цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН АЛБАН БИЧИГ, ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

өссөн дүнгээр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

мөр1=мөр(2:20)
ДҮН
Удирдлага
Төрийн захиргааны асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Хуулийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Гадаад хамтын ажиллагааны асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж

Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх,хэрэг бүртгэх асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Гаалийн хяналт, шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Гаалийн бүрдүүлэлтийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Эрсдэлийн удирдлагын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Татварын орлогын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Статистикийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Боомтын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Бүрдүүлэлтийн дараах
шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Мэдээллийн технологийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Гаалийн төв лабораторийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Хэвлэл мэдээлэл, сургалт судалгааны асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Үйлчилгээ, аж ахуйн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
Эрэлч нохойн сургалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж

Мэдээг хянасан:

Мэдээг нэгтгэсэн:

В

Б

(Овог, нэр)

(Албан тушаал)

14

15

Хугацаандаа
илгээсэн

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

Хариутай

20.. оны .. сарын .. өдөр

(Овог, нэр)

13

Гомдол

(Албан тушаал)

17
18
19
20
21

16

МД

Газар, хэлтсийн нэр

16

Хугацаа
хэтэрсэн
17

Хугацаа
болоогүй

18

Хариугүй

З-ГМ-Маягт 2 үргэлжлэл

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ
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ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 3

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
А.Хаягийн хэсэг
Регистрийн дугаар
Газар, хороо, хэлтсийн нэр
Нэр

Байршил

Код

Аймаг, нийслэл

1.ГЕГ-ын харьяа газар, хороод сар бүрийн 3-ны
дотор ГЕГ-ын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын
асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид цахимаар
болон маягтаар ирүүлнэ.
2.ГЕГ-ын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудал
хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн 5-ны дотор
ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн
нэгжид цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

Сум, дүүрэг

сая төгрөг, өссөн дүнгээр

Б. Үндсэн үзүүлэлт

Төсвийн гүйцэтгэлийн дүн

20.. оны
МД батлагдсан
төсөв

Б
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл

А
1

Нийт зарлага мөр2=мөр(5+10+11+16+23+26+
27+31+44+47+50+51+55)

2

Урсгал зардал
Бараа үйлчилгээний зардал
Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал
мөр5=мөр(6:9)
Үндсэн цалин
Хоол, унааны хөнгөлөлт
Урамшуулал
Гэрээт ажлын цалин
Нийгмийн даатгалын шимтгэл
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол
зардал
мөр11=мөр(12:15)
Гэрэл цахилгааны зардал
Түлш, халаалт
Цэвэр, бохир ус
Байрны түрээсийн хөлс
Хангамж, бараа материалын зардал
мөр16=мөр(17:22)
Бичиг хэрэг
Тээвэр (шатахуун)
Шуудан, холбоо, интернетийн зардал
Ном, хэвлэл
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчийн
устгал, ариутгал
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл
Нормативт зардал
мөр23=мөр(24:25)
Хоол, хүнс
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
Эд хогшил, урсгал засварын зардал
Томилолт, зочны зардал өр27=мөр(28:30)
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Гадаад албан томилолт

28

Дотоод албан томилолт

29

Зочин төлөөлөгч хүлээн авах

30

1

20.. оны .. сард
Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

2

3

Хэтрэлт, хэмнэлт
Үнийн дүн

Хувь

4

5

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Б. Үндсэн үзүүлэлт
Төсвийн гүйцэтгэлийн дүн
Б

20.. оны
МД батлагдсан
төсөв
А

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний
төлбөр
мөр31=мөр(32:43)

31

Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

32

Даатгалын үйлчилгээ
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил
үйлчилгээ

33

Гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ

35

Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал
Харуул хамгаалалтын зардал
Холбооны суваг ашигласны төлбөр
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
Тээврийн хэрэгслийн татвар
Газрын төлбөр
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
мөр44=мөр(45:46)
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
Бусад зардал
Уpсгал шилжүүлэг
мөр47=мөр(48:49)
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын
гишүүнчлэлийн хураамж
Нийгмийн хамгаалал

36
37
38
39
40
41
42
43

Төлөвлөгөө

1

2

З-ГМ-Маягт 3 үргэлжлэл
сая төгрөг, өссөн дүнгээр
20.. оны .. сард
Хэтрэлт, хэмнэлт
Гүйцэтгэл
Үнийн дүн
Хувь
3
4
5

34

44
45
46
47
48
49
50

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал,
51
дэмжлэг мөр51=мөр(52:54)
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн
52
тэтгэмж
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан
хаагчид олгох тэтгэмж
Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр
мөр55=мөр(56:58)
Улсын төсвөөс
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
Мэдээг нэгтгэсэн:
Мэдээг хянасан:

53
54
55
56
57
58

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

20.. оны .. сарын .. өдөр

681
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13
14
15
16
17
18
19

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Б

А

ДҮН
мөр1=мөр(2:20)
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГГ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

14
15
16
17
18
19
20

13

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МД

Мэдээг хянасан:

2

Орлого

Мэдээг нэгтгэсэн:

1

20.. оны
эхний
үлдэгдэл

(Овог, нэр)

(Албан тушаал)

5

Худалдсан

20.. оны .. сарын .. өдөр

(Овог, нэр)

4

Устгасан

(Албан тушаал)

3

Зарлага

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

Гаалийн
ерөнхий газарт
шилжүүлсэн
6
7

Бусад газарт
шилжүүлсэн

8

Шинжилгээнд
өгсөн

9

20.. оны
6
сарын 31,
12 сарын 31-ны
эцсийн
үлдэгдэл

мянган төгрөг

1.ГЕГ-ын харьяа газар, хороод эхний хагас жилийн мэдээг тухайн оны 7 дугаар сарын 4-ний
дотор, жилийн эцсийн мэдээг дараа оны 2 дугаар сарын 4-ний дотор ГЕГ-ын Санхүү,
хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар
хүргүүлнэ.
2.ГЕГ-ын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж жил бүрийн 2 дугаар
сарын 8-ны дотор жилийн эцсийн мэдээг, 7 дугаар сарын 8-ны дотор эхний хагас жилийн
мэдээг ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар
ирүүлнэ.

УЛСЫН ОРЛОГО БОЛГОСОН БАРААНЫ 20.. ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ БОЛОН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 4

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

13

14

15

16

17

18

19

20

Гашуунсухайт ГГ

Шивээхүрэн ГГ

Бичигт ГГ

Говь-Алтай ГХ

Завхан ГХ

Хөвсгөл ГХ

14
15
16
17
18
19

12

13 Дархан-Уул ГГ

11

8

Баян-Өлгий ГГ

Сайншанд ГГ

7

Дорнод ГГ

Орхон ГГ

6

Буянт-Ухаа ГГ

9

5

Сэлэнгэ ГГ

10

4

Замын-Үүд ГГ

Увс ГГ

3

Улаанбаатар ГГ

Ховд ГГ

2

Гаалийн ерөнхий газар

1

В

МД

Улс хоорондын шуудан
12
илгээмжийн ГГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Б

мөр1=мөр(2:20)

А

ДҮН

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

2

Гүйцэтгэл

Мэдээг хянасан:

Мэдээг нэгтгэсэн:

1

Төлөвлөгөө
3

Биелэлт,
хувиар

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Овог, нэр)

5

20.. оны .. сарын .. өдөр

4

Гүйцэтгэл
6

Биелэлт,
хувиар

Бүрдүүлэлтийн хураамжийн орлого
Төлөвлөгөө

(Албан тушаал)

Татварын орлого

(Гарын үсэг)

8

Гүйцэтгэл

(Гарын үсэг)

7

Төлөвлөгөө

Өөрийн орлого

9

Биелэлт,
хувиар

10

Нийт
орлогын
төлөвлөгөө

11

Нийт
орлогын
гүйцэтгэл

12

Биелэлт,
хувиар

сая төгрөг, өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын Харьяа газар, хороод сар бүрийн 4-ний дотор Татварын орлогын асуудал
хариуцсан бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.
2.ГЕГ-ын Татварын орлогын асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн 8-ны дотор
Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

ТАТВАРЫН БОЛОН ХУРААМЖИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ

З-ГМ-Маягт 5

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ
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ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 6

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
1.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан
бүтцийн нэгж сар бүрийн 2-ны дотор гаалийн
мэдүүлгийн сангаас гаргана.
2.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан
бүтцийн нэгж сар бүрийн 4-ний дотор ҮСХ-нд
цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

А. Хаягийн хэсэг
1.Байгууллагын нэр
2.Регистрийн дугаар
Б. Үндсэн үзүүлэлт

өссөн дүнгээр

Код

Гаалийн газар, хороо

МД

А

Б
ДҮН
мөр1=мөр(2:20)
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГГ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Мэдээг нэгтгэсэн:
Мэдээг хянасан:

Нийт эргэлт
/мян ам.доллар/

Экспорт

Импорт

Нийт дүнд
эзлэх хувь

Экспорт

Импорт

1

2

3

4

5

6

13
14
15
16
17
18
19
20

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

20.. оны .. сарын .. өдөр
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13
14
15
16
17
18
19

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Б

А

ДҮН
мөр1=мөр(2:20)
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГГ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

14
15
16
17
18
19
20

Мэдээг хянасан:

2

Автозам

Мэдээг нэгтгэсэн:

1

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Экспорт

МД

(Албан тушаал)

(Албан тушаал)

3

Төмөр зам

(Овог, нэр)

(Овог, нэр)

5

Бусад

20.. оны .. сарын .. өдөр

4

Агаар

З-ГМ-Маягт 7

6

(Гарын үсэг)

7

Автозам

(Гарын үсэг)

Импорт

8

Төмөр зам

9

Агаар

10

Бусад

мянган ам.доллар,өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн
2-ны дотор гаалийн мэдүүлгийн сангаас гаргана.
2.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн
8-ны дотор ҮСХ-нд цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТӨРЛӨӨР

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
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686

13
14
15
16
17
18
19

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Б

А

мөр1=мөр(2:20)
ДҮН
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГГ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

14
15
16
17
18
19
20

2

Мэдээг хянасан:

3

Төмөр зам

(Албан тушаал)

(Албан тушаал)

Автозам

Мэдээг нэгтгэсэн:

1

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Экспорт

МД

(Овог, нэр)

(Овог, нэр)

5

Бусад

20.. оны .. сарын .. өдөр

4

Агаар
6

(Гарын үсэг)

7

Автозам

(Гарын үсэг)

Импорт

8

Төмөр зам

9

Агаар

10

Бусад

тонн, өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн
2-ны дотор гаалийн мэдүүлгийн сангаас гаргана.
2.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн
8-ны дотор ҮСХ-нд цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

АЧАА ЭРГЭЛТИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТӨРЛӨӨР, БОХИР ЖИНГЭЭР

З-ГМ-Маягт 8

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Мэдээг хянасан:

Мэдээг нэгтгэсэн:

Импорт

мөр1=мөр(2+3)
Экспорт
3

2

Б
1

А

ДҮН

МД

Худалдааны төрөл

Б. Үндсэн үзүүлэлт

Сум, дүүрэг

Аймаг, нийслэл

Байршил

Газар, хороо, хэлтсийн нэр

Регистрийн дугаар

А.Хаягийн хэсэг

Код

(Албан тушаал)

(Албан тушаал)

1

20.. оны .. сард

20.. оны .. сарын .. өдөр

(Овог, нэр)

(Овог, нэр)

2

Тайлант сард

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Нэр

3

(Гарын үсэг)

4

Тайлант сард

(Гарын үсэг)

20.. оны .. сард

Хувь хүн

өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан
бүтцийн нэгж сар бүрийн 2-ны дотор
гаалийн мэдүүлгийн сангаас гаргана.
2.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан
бүтцийн нэгж сар бүрийн 8-ны дотор ҮСХнд цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

ГАДААД ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ХУВЬ ХҮНИЙ
20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ

З-ГМ-Маягт 9

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
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13
14
15
16
17
18
19

12

ДҮН
мөр1=мөр(2:20)
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГХ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

Б

А

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

14
15
16
17
18
19
20

13

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МД
Бичлэг
2

Мэдээг хянасан:

Мэдээг нэгтгэсэн:

Мэдүүлэг
1

Нийт

(Албан тушаал)

(Албан тушаал)

Мэдүүлэг
3

Бичлэг
4

(Овог, нэр)

(Овог, нэр)

Мэдүүлэг
5

Орсон

20.. оны .. сарын .. өдөр

Гарсан
Мэдүүлэг
7

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

Бичлэг
6

Бичлэг
8

Нэг гаалийн улсын
байцаагчид ногдох
мэдүүлгийн тоо

Мэдүүлэг
9

Бичлэг
10

Нийт дүнд эзлэх хувь

өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж сар
бүрийн 5-ны дотор гаалийн мэдүүлгийн сангаас гаргана.

БҮРДҮҮЛСЭН ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН БАРААНЫ БИЧЛЭГИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ

З-ГМ-Маягт 10

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

13
14
15
16
17
18
19

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Б

А

ДҮН
мөр1=мөр(2:20)
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГГ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

14
15
16
17
18
19
20

13

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МД

Мэдээг хянасан:

(Албан тушаал)

(Албан тушаал)

2

Нэг гаалийн улсын
байцаагчид ногдох
мэдүүлгийн тоо

Мэдээг нэгтгэсэн:

1

Нийт мэдүүлгийн
тоо

(Овог, нэр)

(Овог, нэр)

4

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

5

Гаалийн ерөнхий газраас Гаалийн ерөнхий газарт
шалгуулахаар буцаасан
хүсэлт илгээсэн

20.. оны .. сарын .. өдөр

3

Нийт алдаатай
мэдүүлгийн
тоо

6

Нийт дүнд
эзлэх хувь

өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж сар
бүрийн 2-ны дотор гаалийн мэдүүлгийн сангаас гаргана.
2.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж жил
бүрийн 4 дүгээр сарын 15-ны дотор ҮСХ-нд цахимаар болон
маягтаар ирүүлнэ.

АЛДААТАЙ МЭДҮҮЛГИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ

З-ГМ-Маягт 11

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
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ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 12

БҮРДҮҮЛСЭН ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ,
ГААЛИЙН ЗУУЧЛАГЧААР
А.Хаягийн хэсэг
Регистрийн дугаар
Газар, хороо, хэлтсийн нэр
Байршил

Нэр

Код

Аймаг, нийслэл

1.ГЕГ-ын
Статистикийн
асуудал
хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн 5-ны
дотор
гаалийн
мэдүүлгийн
сангаас
гаргана.

Сум, дүүрэг
Б. Үндсэн үзүүлэлт

МД
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

өссөн дүнгээр

Зуучлагч байгууллагын
регистр
Б
Дүн

Зуучлагч
байгууллагын нэр
В
мөр1=мөр(2: ...)

Нийт
мэдүүлгийн
тоо
1

Гарсан

Орсон

Нийт мэдүүлэгт
эзлэх хувь

2

3

4

21
22
23
24
25
26
27
28
29
…
Мэдээг нэгтгэсэн:
Мэдээг хянасан:

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

20.. оны .. сарын .. өдөр
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II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 13

БҮРДҮҮЛСЭН ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ,
ГОРИМЫН КОДООР
А.Хаягийн хэсэг

1.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал
хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн 5-ны
дотор гаалийн мэдүүлгийн сангаас
гаргана.

Регистрийн дугаар
Газар, хороо, хэлтсийн нэр
Байршил

Нэр

Код

Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Б. Үндсэн үзүүлэлт

өссөн дүнгээр

Тухайн горимоор
Нийт
Горимын код МД бүрдүүлсэн гаалийн мэдүүлэгт
мэдүүлгийн тоо
эзлэх хувь
А
Дүн

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

2

Горимын код МД
А

Б
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

22

54

23

55

24

56

25

57

26

58

27

59

28

60

29

61

30

62

32

...

Мэдээг нэгтгэсэн:
Мэдээг хянасан:

Тухайн горимоор
бүрдүүлсэн
гаалийн
мэдүүлгийн тоо
1

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

Нийт
мэдүүлэгт
эзлэх хувь
2

20.. оны .. сарын .. өдөр
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ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 14А

ХИЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
1.ГЕГ-ын харьяа газар, хороод сар бүрийн 4ний дотор ГЕГ-ын Хяналт шалгалтын асуудал
эрхэлсэн бүтцийн нэгжид цахимаар болон
маягтаар хүргүүлнэ.
2.ГЕГ-ын
Хяналт
шалгалтын
асуудал
эрхэлсэн бүтцийн нэгж сар бүрийн 08-ны
дотор
ГЕГ-ын
Статистикийн
асуудал
хариуцсан бүтцийн нэгж цахимаар болон
маягтаар ирүүлнэ.
3.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан
бүтцийн нэгж сар бүрийн 15-ны дотор ҮСХ-нд
цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

А.Хаягийн хэсэг
Регистрийн дугаар
Газар, хороо, хэлтсийн нэр
Байршил

Нэр

Код

Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг

Б. Үндсэн үзүүлэлт

өссөн дүнгээр

Үзүүлэлт

МД

Нийт ачаа, бохир жингээр

А

Б
1

Дамжин өнгөрсөн ачаа

2

Зорчигч

мөр3=мөр(4+5)

Монгол Улсын иргэн

Орсон

Гарсан

Бүгд

Орсон

Гарсан

Бүгд

1

2

3

4

5

6

тонн

хүн

5

Тээврийн хэрэгсэл

мөр6=мөр(7:12)

6

Ачааны автомашин

7

Ачааны вагон

8

Зүтгүүр

9

Нисэх онгоц

10

Суудлын автомашин

11

Суудлын вагон

12

Бусад
Шуудан илгээмж

В

Тайлант сард

3
4

Гадаадын иргэн

20.. оны .. сард

Хэмжих
нэгж

ширхэг

13
мөр13=мөр(14:17)

14

Бичиг захидал

15

Боодол

16

Дипломат ачаа

17

Илгээлт

18

ширхэг

Мэдээг гаргасан:
(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

Мэдээг хянасан:

20.. оны .. сарын .. өдөр

692

13
14
15
16
17
18
19

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Б

А

ДҮН
мөр1=мөр(2:20)
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГГ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

14
15
16
17
18
19
20

13

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МД

Суудлын вагон Ачааны вагон

Нисэх онгоц

Суудлын авто
машин
худалдааны
бус

Ачааны авто
машин
худалдааны
бус
Монгол Улсын
иргэн

Гадаадын
иргэн

Зорчигч
Дамжин
Нийт ачаа /тн/ өнгөрөх ачаа
/тн/

Илгээлт

1

2

3

5

Мэдээг хянасан:

Мэдээг нэгтгэсэн:

4

10

11

20.. оны .. сарын .. өдөр

(Овог, нэр)

9

(Албан тушаал)

8

(Овог, нэр)

7

(Албан тушаал)

6

12

14

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

13

15

16

17

18

19

20

21

22

Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан

Зүтгүүр

Тээврийн хэрэгсэл

1.ГЕГ-ын харьяа газар, хороод сар бүрийн 4-ний дотор ГЕГ-ын Хяналт
шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар
хүргүүлнэ.
2.ГЕГ-ын Хяналт шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж сар бүрийн
08-ны дотор ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж
цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.
3.ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж сар бүрийн 15ны дотор ҮСХ-нд цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

ГААЛИЙН ГАЗАР ХОРООДОД ХИЙГДСЭН ХИЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 20.. ОНЫ .. -Р САРЫН МЭДЭЭ

З-ГМ-Маягт 14Б

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

Бичиг
захидал

Дипломат
ачаа

23

24

25

26

27

28

Орсон Гарсан Орсон Гарсан Орсон Гарсан

Боодол

Шуудан
илгээмж
/ш/ /ш/
Шуудан
илгээмж
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Дүн

Нэр

Код

өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын харьяа газар, хороод сар бүрийн 4-ний дотор ГЕГ-ын Хяналт
шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар
ирүүлнэ.
2.ГЕГ-ын Хяналт шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж сар бүрийн
08-ны дотор ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид
цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.
3. ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж жил бүрийн 4
дүгээр сарын 15-ны дотор ҮСХ-нд цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

2

3

4

5

6

Барилгын талбай

Тусгай бүс

Үзэсгэлэнгийн газар

Үйлдвэрийн газар

Мэдээг хянасан:

Мэдээг гаргасан:

(Албан тушаал)

(Албан тушаал)

20.. оны .. сарын .. өдөр

(Овог, нэр)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

Гаалийн
баталгаат Тайлант хугацааны Нэмэгдсэн
Гаргасан
Ханшийн Тайлант хугацааны Татварын
МД
бүсийн
эхэнд /ам.доллар/ /ам.доллар/ /ам.доллар/ Гадаадад Дотоодод зөрүү /+;-/ эцэст /ам.доллар/ дүн /төг/
тоо
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Агуулах

А
мөр1=мөр(2:6)

Гаалийн баталгаат бүс

Б. Үндсэн үзүүлэлт

Сум, дүүрэг

Аймаг, нийслэл

Байршил

Газар, хороо, хэлтсийн нэр

Регистрийн дугаар

А.Хаягийн хэсэг

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ БҮСИЙН БАРААНЫ 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ

З-ГМ-Маягт 15

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

13
14
15
16
17
18
19

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Б

А

мөр1=мөр(2:20)
ДҮН
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГГ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

14
15
16
17
18
19
20

13

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МД

Мэдээг хянасан:

2

(Албан тушаал)

3

(Овог, нэр)

(Овог, нэр)

4

Салбар дэлгүүрт
шилжүүлсэн

20.. оны .. сарын .. өдөр

Татан
авалт

(Албан тушаал)

Тайлант
хугацааны эхэнд
байсан бараа

Мэдээг нэгтгэсэн:

1

Дэлгүүрийн
тоо
5

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

6

Буцаан гаргасан Ханшийн зөрүү

7

Борлуулсан

8

Эцсийн
үлдэгдэл

ам доллар, өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын харьяа газар, хороод сар бүрийн 4-ний дотор ГЕГ-ын Хяналт
шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар
ирүүлнэ.
2.ГЕГ-ын Хяналт шалгалтын асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж сар бүрийн
08-ны дотор ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид
цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.
3. ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж жил бүрийн 4
дүгээр сарын 15-ны дотор ҮСХ-нд цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ

З-ГМ-Маягт 16

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
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Б
ДҮН
мөр1=мөр(2:20)
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГГ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

А

13
14
15
16
17
18
19

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Гаалийн газар, хороо

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

14
15
16
17
18
19
20

13

Хялбаршуулсан журмаар
шийдвэрлэсэн зөрчил
Тайлант Өссөн
Өссөн
Тайлант сард
сард дүнгээр
дүнгээр
В
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МД

Нийт зөрчлийн
тоо
Зөрчлийн хэрэг бүртгэл
хийсэн зөрчил
Тайлант
Өссөн
сард
дүнгээр
6
5

Харьяаллын дагуу
шилжүүлсэн зөрчил
Тайлант
Өссөн
сард
дүнгээр
7
8

Тайлант
сард
9

Өссөн
дүнгээр
10

Захиргааны зөрчил

Тайлант
сард
11

Өссөн
дүнгээр
12

Эрүүгийн хэрэг

сая төгрөг, өссөн дүнгээр

1.ГЕГ-ын харьяа газар, хороод сар бүрийн 4-ний дотор ГЕГ-ын Зөрчлийн асуудал
эрхэлсэн бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.
2.ГЕГ-ын Зөрчлийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж сар бүрийн 08-ны дотор ГЕГ-ын
ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид цахимаар болон маягтаар
ирүүлнэ.
3. ГЕГ-ын Статистикийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж жил бүрийн 4 дүгээр сарын
15-ны дотор ҮСХ-нд цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

ГААЛИЙН ЗӨРЧЛИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ

З-ГМ-Маягт 17

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

өг, өссөн дүнгээр

14
15
16
17
18
19
20

13

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МД

Тайлант
сард
13

Өссөн
дүнгээр
14

Ногдуулсан торгууль

Тайлант
сард
15

Мэдээг хянасан:

Мэдээг нэгтгэсэн:

Өссөн
дүнгээр
16

Захиргааны хэрэг
бүртгэлээр ногдуулсан
торгууль

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Овог, нэр)

Тайлант
сард
19

Өссөн
дүнгээр
20

Саатуулагдсан бараа

20.. оны .. сарын .. өдөр

Өссөн
дүнгээр
18

(Албан тушаал)

Тайлант
сард
17

Хураагдсан бараа

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

Тайлант
сард
21

Өссөн
дүнгээр
22

Нөхөн төлсөн татвар
Тайлант
сард
23

Өссөн
дүнгээр
24

Захиргааны хэрэг
бүртгэлээр нөхөн төлсөн
татвар

З-ГМ-Маягт 17 үргэлжлэл
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ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 18

ХЯНАЛТЫН ТӨЛӨВИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ,
МЭДҮҮЛГИЙН ТООГООР
1.ГЕГ-ын харьяа газар, хороод сар бүрийн 4-ний дотор
ГЕГ-ын Эрсдэлийн удирдлагын асуудал эрхэлсэн бүтцийн
нэгжид цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.
2.ГЕГ-ын Эрсдэлийн удирдлагын асуудал эрхэлсэн
бүтцийн нэгж сар бүрийн 08-ны дотор ГЕГ-ын
Статистикийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгжид цахимаар
болон маягтаар ирүүлнэ.
3. ГЕГ-ын Статистикийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгж
жил бүрийн 4 дүгээр сарын 15-ны дотор ҮСХ-нд цахимаар
болон маягтаар ирүүлнэ.

А. Хаягийн хэсэг
1.Байгууллагын нэр
2.Регистрийн дугаар

Б. Үндсэн үзүүлэлт

өссөн дүнгээр

Код

Гаалийн газар, хороо

МД

А

Б

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Нийт дүн

698

1

Гаалийн ерөнхий газар

2

Улаанбаатар ГГ

3

Замын-Үүд ГГ

4

Сэлэнгэ ГГ

5

Буянт-Ухаа ГГ

6

Дорнод ГГ

7

Баян-Өлгий ГГ

8

Ховд ГГ

9

Увс ГГ

Төлөвийн
тэмдэглэгээ
Г
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан
Дүн
Ногоон
Улбар шар
Улаан

Нийт
мэдүүлгийн тоо

Орсон

Гарсан

1

2

3

Хяналтын
төлөвийн
хувь
4
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 19

ГААЛИЙН ЛАВЛАХЫН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
А.Хаягийн хэсэг
Регистрийн дугаар

1.ГЕГ-ын дотор Зөрчлийн асуудал
эрхэлсэн бүтцийн нэгж сар бүрийн 4ний дотор ГЕГ-ын Статистикийн
асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгжид
цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

Газар, хороо, хэлтсийн нэр
Байршил

Нэр

Код

Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг

өссөн дүнгээр

Б. Үндсэн үзүүлэлт

Лавлагаа авсан мэдээллийн тоо
Үзүүлэлт

А
ДҮН
мөр1=мөр(2+15)
Барааны ангилал

МД

Б
1
3

Бичиг баримт

4

Гаалийн бүрдүүлэлт

5

Гаалийн лавлагаа

6

Гаалийн сургалт

7

Гаалийн татвар, хураамж

8

Гаалийн хяналт шалгалт

9

Гомдол, мэдээлэл

10

Горим

11

Програм

12

Суудлын автомашины татвар

13

Хаяг, байршил, утасны дугаар

14

Бусад

15

Мэдээг хянасан:

Тайлант сард

1

2

2

Биечлэн ирсэн иргэн

Мэдээг нэгтгэсэн:

20.. оны .. сард

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

20.. оны .. сарын .. өдөр
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13
14
15
16
17
18
19

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Б

А

ДҮН
мөр1=мөр(2:20)
Гаалийн ерөнхий газар
Улаанбаатар ГГ
Замын-Үүд ГГ
Сэлэнгэ ГГ
Буянт-Ухаа ГГ
Дорнод ГГ
Баян-Өлгий ГГ
Ховд ГГ
Увс ГГ
Орхон ГГ
Сайншанд ГГ
Улс хоорондын шуудан
илгээмжийн ГГ
Дархан-Уул ГГ
Гашуунсухайт ГГ
Шивээхүрэн ГГ
Бичигт ГГ
Говь-Алтай ГХ
Завхан ГХ
Хөвсгөл ГХ

Газар, хэлтсийн нэр

Код

Б. Үндсэн үзүүлэлт

2.Регистрийн дугаар

1.Байгууллагын нэр

А. Хаягийн хэсэг

14
15
16
17
18
19
20

13

В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МД

1

Дүгнэлт

Дээжийн
тоо
2

Нийт
Дээжийн
Дээжийн
Дүгнэлт
төрөл
тоо
3
4
5

Тамхи

Дээжийн
Дээжийн Дээжийн
Дүгнэлт
төрөл
тоо
төрөл
12
13
14
15

Химийн бодис

өссөн дүнгээр

1. ГЕГ-ын Төв лаборатори сар бүрийн 8-ны дотор ГЕГ-ын
Статистикийн асуудал эрхэлсэн бүтцийн нэгжид цахимаар

Дээжийн
Дээжийн
Дүгнэлт
төрөл
тоо
9
10
11

Согтууруулах ундаа

Дээжийн
Дээжийн
Дүгнэлт
төрөл
тоо
6
7
8

Нефтийн бүтээгдэхүүн

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ

З-ГМ-Маягт 20

Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

өссөн дүнгээр

14
15
16
17
18
19
20

13

Мэдээг хянасан:

Мэдээг нэгтгэсэн:

(Овог, нэр)

(Албан тушаал)

20.. оны .. сарын .. өдөр

(Овог, нэр)

(Албан тушаал)

Малын гаралтай
Хүнсний бүтээгдэхүүн
Нүүрс ба эрдэс түүхий эд
Хайлуур жонш
бүтээгдэхүүн
МД
Дээжийн Дээжийн
Дээжийн Дээжийн
Дээжийн Дээжийн
Дээжийн Дээжийн
Дүгнэлт
Дүгнэлт
Дүгнэлт
Дүгнэлт
тоо
төрөл
тоо
төрөл
тоо
төрөл
тоо
төрөл
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
28

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

31

Дээжийн
тоо
32

Дээжийн
төрөл
30

Дээжийн
тоо
29

Дүгнэлт

Бусад

Модон бүтээгдэхүүн
Дүгнэлт

Дээжийн
төрөл
33

З-ГМ-Маягт 20 үргэлжлэл
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ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл
Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 21А

БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХЬ ШАЛГАЛТЫН
ҮР ДҮНГИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
А.Хаягийн хэсэг

1.ГЕГ-ын Бүрдүүлэлтийн дараахь
шалгалтын
асуудал
хариуцсан
бүтцийн нэгж сар бүрийн 08-ны
өдрийн дотор ГЕГ-ын Статистикийн
асуудал хариуцсан бүтцийн нэгжид
цахимаар болон маягтаар ирүүлнэ.

Регистрийн дугаар
Газар, хороо, хэлтсийн нэр
Байршил

Нэр

Код

Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Б. Үндсэн үзүүлэлт

өссөн дүнгээр

Үзүүлэлт

МД

Нийт дүн оны
эхнээс
/сая төгрөг/

А

Б

1

Өмнөх онд тавигдсан актын үлдэгдэл

1

Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтад хамрагдсан нэгжийн тоо

2

Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтаар тогтоогдсон төлбөрийн дүн
мөр3=4+12+15

3

Актаар тогтоогдсон төлбөр

мөр4=5:11

4

Торгуулийн дүн

5

Барааны тоо, хэмжээг огт мэдүүлээгүй

6

Барааны тоо, хэмжээ, үнийн дүнг дутуу мэдүүлсэн

7

Үнэлгээний зөрчил

8

Горимын шаардлага зөрчсөн

9

Барааны ангиллыг буруу мэдүүлсэн

10

Бусад

11

Актын барагдуулалт

мөр12=13:14

12

Төлөгдсөн төлбөрийн дүн

13

Мэргэжлийн зөвлөлийн хурал болон шүүхийн
шийдвэрээр хүчингүй болгосон төлбөр

14

Төлбөрийн үлдэгдэл

мөр15=1+4-12

Аж ахуйн
нэгж,
байгууллага
2

15

Хуулийн байгууллагад хянагдаж байгаа төлбөр

16

Төлөгдөхөөр хүлээгдэж байгаа төлбөр

17

Мэдээг гаргасан:
(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

Мэдээг хянасан:

20.. оны .. сарын .. өдөр
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны А/308 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
З-ГМ-Маягт 21Б

НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙЖ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГЫН
20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
А.Хаягийн хэсэг
Регистрийн дугаар
Газар, хороо, хэлтсийн нэр
Байршил

Нэр

Код

Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг

1.ГЕГ-ын Бүрдүүлэлтийн дараахь
шалгалтын асуудал хариуцсан
бүтцийн нэгж сар бүрийн 08-ны
өдрийн дотор ГЕГ-ын
Статистикийн асуудал хариуцсан
бүтцийн нэгжид цахимаар болон
маягтаар ирүүлнэ.

Б. Үндсэн үзүүлэлт

өссөн дүнгээр

Үзүүлэлт

МД

Нийт дүн оны
эхнээс

Аж ахуйн
нэгж,
байгууллага

Хувь хүн

А

Б

1

2

3

Бүрдүүлэлт хийсэн ААНБ болон нийт иргэдийн тоо
Нөхөн бүрдүүлэлтээр бичигдсэн гаалийн мэдүүлгийн тоо
Нөхөн мэдүүлсэн барааны үнийн дүн /мян.төг/

1
2
3

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн дүн /мян.төг/

мөр4=(5+6)

4
5
6

Ногдуулсан татварын дүн /мян.төг/
Хураамжийн дүн /мян.төг/

Мэдээг гаргасан:
(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

(Албан тушаал)

(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

Мэдээг хянасан:

20.. оны .. сарын .. өдөр
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын
2019 оны оны А/308 дугаар
тушаалын 3 дугаар хавсралт
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАГЧДЫН 20.. ОНЫ .. -Р УЛИРЛЫН
МЭДЭЭ (З-ГМ-1) - НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-1-ийг гаалийн байгууллагад ажиллаж байгаа ажиллагчдын мэдээг
Гаалийн ерөнхий газрын харьяа газар, хороодоос цуглуулах, Гаалийн ерөнхий газрын
статистикийн хэлтэст ирсэн мэдээллийг нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газрын харьяа газар, хороодууд үзүүлэлт бүрээр, бүрэн
гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар, хороод, албыг гаалийн
байгууллагад хамруулан ойлгоно.
Ажиллагч гэж цалин хөлс, орлого олох зорилгоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж,
үйлчилгээ үзүүлж байгаа хөдөлмөрийн насны хүнийг (16-60, 65 нас) хэлнэ. Ажиллагчдад
ажлын байрандаа байгаа болон түр эзгүй байгаа ажиллагчдыг хамруулна. Гаалийн
байгууллагын ажиллагчдад төрийн тусгай албан хаагч, төрийн захиргааны болон төрийн
үйлчилгээний албан хаагчийг хамруулна.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар, хороодын
нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон гаалийн ерөнхий газар, түүний харьяа газар,
хороодын нэрийг нөхнө. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр
нь нийт дүнтэй тэнцүү байна. (мөр1=мөр2:мөр20).
1 дүгээр баганад Гаалийн ерөнхий газар,түүний харьяа газар, хороодод холбогдох
төрийн захиргааны төв байгууллага, тухайлбал Засгийн газраас Гаалийн ерөнхий газарт,
Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн газар, хороодод албан ёсоор хүргэгдсэн “Батлагдсан орон
тоо”-г нөхнө. Батлагдсан орон тоо нь төрийн тусгай, төрийн захиргаа, төрийн үйлчилгээний
ажиллагчдын тооны нийлбэрүүдтэй тэнцүү байна. (багана1=багана2+багана3+багана4).
2 дугаар баганад Гаалийн ерөнхий газар,түүний харьяа газар, хороодод холбогдох
төрийн захиргааны төв байгууллага, тухайлбал Засгийн газраас Гаалийн ерөнхий газарт,
Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн газар, хороодод албан ёсоор хүргэгдсэн “Төрийн тусгай
албан хаагчийн батлагдсан орон тоо”-г нөхнө. Төрийн тусгай албан хаагчид “Төрийн
албаны тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйл, Гаалийн тухай хуулийн 273 дугаар зүйлд заасны
дагуу гаалийн байцаагчийг хамруулна.
Төрийн тусгай албан хаагчдын тоо нь батлагдсан орон тооноос бага байна. (багана2<
багана1).
3 дугаар баганад Гаалийн ерөнхий газар, түүний харьяа, газар хороодод
холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, тухайлбал Засгийн газраас Гаалийн
ерөнхий газарт, Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн газар, хороодод албан ёсоор хүргэгдсэн
704
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“Төрийн захиргааны албан хаагчийн батлагдсан орон тоо”-г нөхнө. Төрийн захиргааны
ажиллагчдад “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн 12 дугаар зүйлд заасны дагуу гаалийн
бодлого боловсруулах, мэргэшлийн зөвлөгөө өгөх, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
төрийн захиргааны удирдлагаар хангах, зохион байгуулах чиг үүрэгтэй удирдах, гүйцэтгэх
албан хаагчдыг хамруулна.Төрийн захиргааны албан хаагчдын тоо нь батлагдсан орон
тооноос бага байна. (багана3< багана1).
4 дүгээр баганад Гаалийн ерөнхий газар, түүний харьяа, газар хороодод холбогдох
төрийн захиргааны төв байгууллага, тухайлбал Засгийн газраас Гаалийн ерөнхий газарт,
Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн газар, хороодод албан ёсоор хүргэгдсэн “Төрийн
үйлчилгээний албан хаагчийн батлагдсан орон тоо”-г нөхнө. Төрийн үйлчилгээний
ажиллагчдад “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу гаалийн
үйлчилгээг адил тэгш, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг
хангахад туслах чиг үүрэгтэй хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажиллах албан хаагчдыг
хамруулна.
Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын тоо нь батлагдсан орон тооноос бага байна.
(багана4< багана1).
5 дугаар баганад Гаалийн ерөнхий газар, түүний харьяа, газар хороодод тайлант
хугацаанд ажиллаж байгаа ажиллагчдын тоог нөхнө. Ажиллагчдын тоо нь батлагдсан орон
тоотой тэнцүү, бага, их байж болно. (багана5<=>багана1).
6 дугаар баганад Гаалийн ерөнхий газар, түүний харьяа, газар хороодод тайлант
хугацаанд ажиллаж байгаа төрийн тусгай албан хаагчдын (гаалийн байцаагч) тоог нөхнө.
Төрийн тусгай ажиллагчдын нь тайлант хугацаанд ажиллаж байгаа нийт ажиллагчдын
тооноос бага байна. (багана6< багана5).
7 дугаар баганад Гаалийн ерөнхий газар, түүний харьяа, газар хороодод тайлант
хугацаанд ажиллаж байгаа төрийн захиргааны (гаалийн байцаагч) ажиллагчдын тоог
нөхнө. Төрийн захиргааны ажиллагчдын тоо нь тайлант хугацаанд ажиллаж байгаа нийт
ажиллагчдын тооноос бага байна. (багана7< багана5).
8 дугаар баганад Гаалийн ерөнхий газар, түүний харьяа, газар хороодод тайлант
хугацаанд ажиллаж байгаа төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын тоог нөхнө. Төрийн
үйлчилгээний ажиллагчдын тоо нь тайлант хугацаанд ажиллаж байгаа нийт ажиллагчдын
тооноос бага байна. (багана6< багана4).
9 дүгээр баганад орон тооны зөрүүг гарган нөхнө. Орон тооны зөрүү нь батлагдсан
орон тооноос тайлант хугацаанд ажиллаж байгаа ажиллагчдын тоог хассантай тэнцүү
байна. (багана9=багана1- багана5).
10 дугаар баганад эрх түдгэлзсэн болон хасагдсан төрийн тусгай албан хаагчийн тоог
нөхнө. Эрх түдгэлзсэн болон хасагдсан ажиллагчдад “Гаалийн тухай хууль”-ийн 284 дүгээр
зүйлийн 284.1.4-т заасан сахилгын шийтгэлийг хүлээсэн гаалийн байцаагчийг хамруулна.
11 дүгээр баганад урт хугацааны чөлөөтэй ажиллагчдын тоог нөхнө. Урт хугацааны
чөлөөтэй ажиллагчдын тоонд 3 сар болон түүнээс дээш хугацааны чөлөөтэй, жирэмсний
болон хүүхэд асрах чөлөөтэй ажиллагчдыг хамруулна.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН АЛБАН БИЧИГ,
ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
(З-ГМ-2) - НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-2-ийг Гаалийн ерөнхий газарт ирүүлсэн хариутай болон хариугүй албан
бичиг, өргөдөл, санал, хүсэлт, гомдол, тэдгээрт өгсөн хариуны мэдээллийг нэгтгэн гаргахад
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ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газрын газар, хэлтэсүүд үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд,
нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон гаалийн газар, хэлтсийн нэрсийг
бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
нөхнө.

2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг

Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
Маягтын 1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон албан бичиг, өргөдөл, санал, гомдлын
мэдээг гаргасан гаалийн газар, хэлтсийн нэрийг нөхнө. Гаалийн газар, хэлтсүүдийн нөхсөн
үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр нь нийт дүнтэй тэнцүү байна.
(мөр1=мөр2:мөр20).
Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс мэдээлэл солилцох, ажил хэргийн холбоо
тогтоох, тухайн нэг чиглэлээр гарсан асуудлын талаар мэргэжлийн дэмжлэг, туслалцаа авах,
тодруулга хийх, шийдвэрлүүлэх зэргийн улмаас гаалийн байгууллага, албан тушаалтанд
ирүүлсэн баримтжуулсан мэдээлэл буюу бүх төрлийн баримт бичгийг “Албан бичиг”-т
хамруулна.
1 дүгээр баганад Гаалийн ерөнхий газарт ирүүлсэн нийт албан бичгийн тоог нөхнө.
Нийт албан бичгийн тоо нь хариутай болон хариугүй албан бичгийн тоотой тэнцүү байна.
(багана1=багана2+багана6).
2 дугаар баганад хариутай албан бичгийн тоог нөхнө. Хариутай албан бичгийн тоо
нь нийт албан бичгийн тооноос бага буюу тэнцүү байна. (багана2≤багана1). Хариутай албан
бичгийн тоо нь заасан хугацаанд нь хариу өгсөн, заасан хугацаанд хариу өгөөгүй, хугацаа
хэтэрсэн, хариу өгөх хугацаа нь болоогүй албан бичгийн тооны нийлбэртэй тэнцүү байна.
(багана2=багана3+багана4+багана5).
3 дугаар баганад заасан хугацаанд нь хариу өгсөн албан бичгийн тоог нөхнө.
Хугацаанд нь хариу өгсөн албан бичгийн тоо нь хариутай албан бичгийн тооноос бага буюу
тэнцүү байна. (багана3≤багана2).
4 дүгээр баганад заасан хугацаанд хариу өгөөгүй, хугацаа хэтэрсэн албан бичгийн
тоог нөхнө. Хугацаа хэтэрсэн албан бичгийн тоо нь хариутай албан бичгийн тооноос бага
буюу тэнцүү байна. (багана4≤багана2).
5 дугаар баганад хариу өгөхөөр заасан хугацаа нь болоогүй албан бичгийн тоог
нөхнө. Хугацаа нь болоогүй албан бичгийн тоо нь хариутай албан бичгийн тооноос бага
буюу тэнцүү байна. (багана5≤багана2).
6 дугаар баганад хариу өгөхгүй, хариугүй албан бичгийн тоог нөхнө. Хариугүй албан
бичгийн тоо нь нийт албан бичгийн тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(багана6≤багана1).
7-12 дугаар баганад гаалийн ерөнхий газарт ирсэн өргөдөл, санал, хүсэлтийн
нийт дүн, хариутай, хариугүй өргөдөл, санал, хүсэлтийн тоог нөхөх ба хариутай
өргөдөл, санал, хүсэлтийн тоог хугацааны төрлөөр ялган нөхнө.
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.4 дэх заалтад зааснаас бусад асуудлаар
гаалийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан бүх төрлийн хүсэлтийг өргөдөлд
хамруулан ойлгоно.
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь заалтын дагуу гаалийн байгууллага,
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албан тушаалтны үйл ажиллагааг сайжруулах, шинэчлэх талаар гаргасан иргэний бүх
төрлийн хүсэлтийг санал, хүсэлтэд хамруулан ойлгоно.
7 дугаар баганад гаалийн байгууллагад ирүүлсэн нийт өргөдөл, санал хүсэлтийн
тоог нөхнө. Нийт өргөдөл, санал, хүсэлтийн тоо нь хариутай болон хариугүй өргөдөл, санал
хүсэлтийн тоотой тэнцүү байна. (багана7=багана8+багана12).
8 дугаар баганад гаалийн байгууллагад ирүүлсэн хариутай өргөдөл, санал хүсэлтийн
тоог нөхнө. Хариутай өргөдөл, санал хүсэлтийн тоо нь нийт өргөдөл, санал хүсэлтийн
тооноос бага буюу тэнцүү байна. (багана8≤багана7).
Хариутай өргөдөл, санал, хүсэлтийн тоо нь заасан хугацаанд хариу өгсөн, заасан
хугацаанд хариу өгөөгүй, хугацаа хэтэрсэн, хариу өгөх хугацаа болоогүй өргөдөл, санал,
хүсэлтийн тооны нийлбэртэй тэнцүү байна.
(багана8=багана9+багана10+багана11).
9 дүгээр баганад заасан хугацаанд нь хариу өгсөн өргөдөл, санал хүсэлтийн тоог
нөхнө. Хугацаанд нь хариу өгсөн өргөдөл, санал, хүсэлтийн тоо нь хариутай өргөдөл, санал,
хүсэлтийн тооноос бага буюу тэнцүү байна. (багана9≤багана8).
10 дугаар баганад заасан хугацаанд хариу өгөөгүй, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, санал
хүсэлтийн тоог нөхнө. Хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, санал хүсэлтийн тоо нь хариутай өргөдөл,
санал хүсэлтийн тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(багана10≤багана8).
11 дүгээр баганад хариу өгөхөөр заасан хугацаа нь болоогүй өргөдөл, санал
хүсэлтийн тоог нөхнө. Хугацаа нь болоогүй өргөдөл, санал хүсэлтийн тоо нь хариутай
өргөдөл, санал хүсэлтийн тооноос бага буюу тэнцүү байна. (багана11≤багана8).
12 дугаар баганад хариу өгөхгүй, хариугүй өргөдөл, санал хүсэлтийн тоог нөхнө.
Хариугүй өргөдөл, санал хүсэлтийн тоо нь нийт өргөдөл, санал хүсэлтийн тооноос бага
буюу тэнцүү байна. (багана12≤багана7).
13-17 дугаар баганад гаалийн байгууллагад ирсэн гомдлын нийт дүн, хариутай,
хариугүй гомдлын тоог нөхөх ба хариутай гомдлын тоог хугацааны төрлөөр нь ялган
нөхнө.
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалтын дагуу гаалийн байгууллага,
албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх, эрх
чөлөө, ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэж сэргээлгэхээр гаргасан бүх төрлийн хүсэлтийг
гомдолд хамруулна.
13 дугаар баганад гаалийн байгууллагад ирүүлсэн нийт гомдлын тоог нөхнө.
Нийт гомдлын тоо нь хариутай болон хариугүй гомдлын тооны нийлбэртэй тэнцүү байна.
(багана13=багана14+багана18).
14 дүгээр баганад гаалийн байгууллагад ирүүлсэн хариутай гомдлын тоог нөхнө.
Хариутай гомдлын тоо нь нийт гомдлын тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(багана14≤багана13).
Хариутай гомдлын тоо нь заасан хугацаанд нь хариу өгсөн, хугацаанд нь хариу
өгөөгүй, хугацаа хэтэрсэн, хариу өгөх хугацаа болоогүй гомдлын тооны нийлбэртэй тэнцүү
байна. (багана14=багана15+багана16+багана17).
15 дугаар баганад заасан хугацаанд нь хариу өгсөн гомдлын тоог нөхнө. Хугацаанд
нь хариу өгсөн гомдлын тоо нь хариутай гомдлын тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(багана15≤багана14).
16 дугаар баганад заасан хугацаанд хариу өгөөгүй, хугацаа хэтэрсэн гомдлын тоог
нөхнө. Хугацаа хэтэрсэн гомдлын тоо нь хариутай гомдлын тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(багана16≤багана14).
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17 дугаар баганад хариу өгөхөөр заасан хугацаа нь болоогүй гомдлын тоог нөхнө.
Хугацаа нь болоогүй гомдлын тоо нь хариутай гомдлын тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(багана11≤багана14).
18 дугаар баганад хариу өгөхгүй, хариугүй өргөдөл, гомдлын тоог нөхнө. Хариугүй
гомдлын тоо нь нийт гомдлын тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(багана18≤багана13).
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН ТАЙЛАНГИЙН
МАЯГТ (З-ГМ-3)-ЫГ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-3-ыг гаалийн байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг нэгтгэн гаргахад
ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа газар, хороодууд үзүүлэлт
бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Маягтын баганад тайлант онд батлагдсан нийт төсөв, тайлант сарын төсвийн
төлөвлөгөө, тайлант сарын төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийг нөхнө. Төсвийн
гүйцэтгэлийн мэдээг өссөн дүнгээр гаргана. Хэмжих нэгж нь сая төгрөг байна.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, код: Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн
газар, хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
Газар, хорооны кодыг маягтын зааварт хавсралт хүснэгт 1-ээс харж нөхнө. Кодыг 2
оронгоор нөхнө. Тухайлбал, Гаалийн ерөнхий газар 01, УБ хотын гаалийн газар 02 гэх мэт.
2. Аймаг, нийслэл: Тухайн гаалийн газар, хорооны байршиж байгаа байршлын
нэрийг аймаг, нийслэлээр ялган, гаргацтай бичиж, кодыг маягтын зааварт тусгасан аймаг,
нийслэлийн код, хавсралт 2-оос харж нөхнө.
3.Сум, дүүрэг: Тухайн гаалийн газар хорооны байршиж байгаа сум, дүүргийн нэрийг
гаргацтай бичиж, холбогдох кодыг маягтын зааварт тусгагдсан сум, дүүргийн кодоос харж
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1 дүгээр мөрөнд тухайн гаалийн газар, хороодын харилцах дансны оны эхний
үлдэгдлийг нөхнө.
2 дугаар мөрөнд тайлант сарын нийт зарлагын дүнг нөхнө. Нийт зарлагад цалин
хөлс, нэмэгдэл урамшуулал, нийгмийн даатгалын шимтгэл, байр ашиглалтын зардал,
хангамж, бараа материалын зардал, нормативт зардал, эд хогшил, урсгал, засварын
зардал, томилолт, зочны зардал, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, бараа,
үйлчилгээний бусад зардал, урсгал шилжүүлэг, нийгмийн хамгаалал, ажил олгогчоос
олгогдох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг, зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг хамруулна.
Нийт зарлагын дүн нь дээр дурдсан зардлуудын дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү
байна. (мөр2=мөр5+мөр10+мөр11+мөр16+мөр23+мөр26+мөр27+мөр31+мөр44+мөр47
+мөр50+мөр51+ мөр55).
3 дугаар мөрөнд урсгал зардлын дүнг нөхнө. Урсгал зардалд бараа үйлчилгээ, хүү,
татаас, урсгал шилжүүлгийг хамруулна. Урсгал зардлын дүн нь бараа үйлчилгээний зардал,
урсгал шилжүүлэг, зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
(мөр3=мөр4+мөр47+мөр55)
4 дүгээр мөрөнд бараа үйлчилгээний зардлын дүнг нөхнө. Бараа үйлчилгээний
зардалд цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэл, байр ашиглалттай холбоотой зардал,
хангамж, бараа материалын зардал, нормативт зардал, эд хогшил, урсгал засварын зардал,
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томилолт зочны зардал, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж, бараа
үйлчилгээний бусад зардлаас хамаарна.
Бараа үйлчилгээний зардал нь дээр дурдсан зардлуудын дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү
байна.
(мөр4=мөр5+мөр10+мөр11+мөр16+мөр23+мөр26+мөр27+мөр31+мөр44)
5 дугаар мөрөнд цалин, хөлс, нэмэгдэл урамшууллын дүнг нөхнө. Цалин хөлс,
нэмэгдэл урамшуулалд үндсэн цалин, хоол унааны хөнгөлөлт, урамшуулал, гэрээт ажлын
цалинг хамруулна. Цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллын дүн нь дээр дурдсан зардлуудын
дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна. (мөр5=мөр6+мөр7+мөр8+мөр9).
6 дугаар мөрөнд ажиллагчдад олгосон үндсэн цалинг нөхнө. Үндсэн цалинд ажлын
байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэсний төлөө ажил олгогчоос ажилтанд
олгох баталгаат хөлсийг хэлнэ. Үндсэн цалинд хийснээр болон цагаар тарифт цалин, албан
тушаалын цалин, ажлын онцлог, ажилтны онцгой ур чадварыг үндэслэн контракт болон
хөдөлмөрийн гэрээгээр тусгайлан тохирсон цалин, тэдгээртэй адилтгах хэлбэрээр тогтоосон
бусад баталгаат хөлс хамаарна.
7 дугаар мөрөнд ажиллагчдад олгосон хоол, унааны хөнгөлөлтийг нөхнө.
8 дугаар мөрөнд ажиллагчдад олгосон урамшууллыг нөхнө. Шагнал, урамшуулалд
ажилтан, албан хаагчийн ажлын үр дүн, эсхүл тухайн байгууллагын ажлын эцсийн үр дүнд
оруулсан хувь нэмэр, хүчин чармайлтыг үнэлэн ажил олгогчоос олж буй мөнгөн урамшууллыг
хэлнэ. Үүнд урамшуулал, онцгой үүрэг даалгавар гүйцэтгэсний төлөө олгосон нэг удаагийн
мөнгөн урамшуулал, хууль тогтоомж, хамтын гэрээ хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод журам,
бусад эрхийн актаар тогтоон олгож буй мөнгөн урамшуулал орно.
9 дүгээр мөрөнд гэрээт ажиллагчдад олгосон цалинг нөхнө.
10 дугаар мөрөнд Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дүнг нөхнө. Нийгмийн даатгалын
шимтгэл нь нийгмийн даатгалд даатгуулах зорилгоор даатгуулагч болон ажил олгогчоос
хуульд заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын санд төлөх урьдчилсан төлбөр юм.
11 дүгээр мөрөнд байр ашиглалттай холбоотой тогтмол гарсан зардлын дүнг нөхнө.
Байр ашиглалттай холбоотой гарсан зардалд гэрэл цахилгааны зардал, түлш, халаалт,
цэвэр, бохир ус, байрны түрээсийн хөлсийг хамруулна. Байр ашиглалттай холбоотой
тогтмол гарсан зардлын дүн нь эдгээр зардлын дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна. (мөр11=
мөр12+мөр13+мөр14+мөр15).
12 дугаар мөрөнд гэрэл цахилгааны зардлын дүнг нөхнө.
13 дугаар мөрөнд түлш, халаалтын зардлын дүнг нөхнө.
14 дүгээр мөрөнд цэвэр, бохир усны зардлын дүнг нөхнө.
15 дугаар мөрөнд байрны түрээсийн хөлсийг нөхнө.
16 дугаар мөрөнд хангамж, бараа материалын зардлыг нөхнө. Хангамж, бараа
материалын зардалд бичиг хэрэг, тээвэр, шуудан, холбоо, интернет, ном, хэвлэл, хог хаягдал
зайлуулах, хортон мэрэгчийн устгал, ариутгал, бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлийг
хамруулна. Хангамж бараа материалын зардлын дүн нь дээр дурдсан зардлуудын дүнгийн
нийлбэртэй тэнцүү байна.
(мөр16 = мөр17 + мөр18+мөр19+мөр20+мөр21+мөр22)
17 дугаар мөрөнд бичиг хэргийн зардлын дүнг нөхнө.
18 дугаар мөрөнд тээвэр шатахууны зардлын дүнг нөхнө.
19 дүгээр мөрөнд шуудан, холбоо, интернэтийн зардлын дүнг нөхнө.
20 дугаар мөрөнд ном, хэвлэлийн зардлын дүнг нөхнө.
21 дүгээр мөрөнд хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчийн устгал, ариутгалын
зардлын дүнг нөхнө.
22 дугаар мөрөнд бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлийн зардлыг нөхнө.
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23 дугаар мөрөнд норматив зардлын дүнг нөхнө. Норматив зардалд хоол, хүнс,
нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийг хамруулна. Норматив зардал нь дээр дурдсан зардлуудын
дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна. (мөр23=мөр24+мөр25)
24 дүгээр мөрөнд хоол, хүнсний зардлын дүнг нөхнө.
25 дугаар мөрөнд нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардлын дүнг нөхнө.
26 дугаар мөрөнд Эд хогшил, урсгал засварын зардлын дүнг нөхнө.
27 дугаар мөрөнд томилолт, зочны зардлын дүнг нөхнө. Томилолт, зочны зардалд
гадаад албан томилолт, дотоод албан томилолт, зочид төлөөлөгч хүлээн авах зардлыг
хамруулна. Томилолт зочны зардал нь дээр дурдсан зардлуудын дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү
байна. (мөр27=мөр28+мөр29+мөр30)
28 дугаар мөрөнд гадаад албан томилолтын зардлын дүнг нөхнө.
29 дүгээр мөрөнд дотоод албан томилолтын зардлын дүнг нөхнө.
30 дугаар мөрөнд зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардлын дүнг нөхнө.
31 дүгээр мөрөнд бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөрийг нөхнө.
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөрт аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл
тогтоох, даатгалын үйлчилгээ, төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ, гэрээгээр
гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ, мэдээлэл, сурталчилгааны зардал, харуул хамгаалалтын
зардал, холбооны суваг ашигласны төлбөр, дээд худалдан авах, тээврийн хэрэгслийн
оношилгоо, тээврийн хэрэгслийн татвар, газрын төлбөр, улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,
бэлтгэх, мэдээлэл, технологийн үйлчилгээг хамруулна. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,
үйлчилгээний төлбөр нь дээр дурдсан зардлуудын дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
(мөр31=мөр32+мөр33+мөр34+мөр35+мөр36+мөр37+мөр38+мөр39+мөр40+мөр41+
мөр42+ мөр43).
32 дугаар мөрөнд аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох зардлуудын дүнг нөхнө.
33 дугаар мөрөнд даатгалын үйлчилгээний зардлын дүнг нөхнө.
34 дүгээр мөрөнд төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардлын дүнг
нөхнө.
35 дугаар мөрөнд гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний зардлыг нөхнө.
36 дугаар мөрөнд мэдээлэл, сурталчилгааны зардлын дүнг нөхнө.
37 дугаар мөрөнд харуул, хамгаалалтын зардлын дүнг нөхнө.
38 дугаар мөрөнд холбооны суваг ашигласны төлбөрийн дүнг нөхнө.
39 дүгээр мөрөнд тээврийн хэрэгслийн оношилгооны зардлын дүнг нөхнө.
40 дүгээр мөрөнд тээврийн хэрэгслийн татварын дүнг нөхнө.
41 дүгээр мөрөнд газрын төлбөрийг нөхнө.
42 дугаар мөрөнд улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх зардлыг нөхнө.
43 дугаар мөрөнд мэдээлэл, технологийн үйлчилгээний зардлын дүнг нөхнө.
44 дүгээр мөрөнд бараа үйлчилгээний бусад зардлыг нөхнө. Бараа үйлчилгээний
бусад зардалд хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх болон бусад зардлыг хамруулна.
Бараа үйлчилгээний зардал нь дээр дурдсан зардлуудын дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
(мөр44=мөр45+мөр46)
45 дугаар мөрөнд хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардлын дүнг
46 дугаар мөрөнд бусад зардлын дүнг нөхнө.
47 дугаар мөрөнд урсгал шилжүүлгийг нөхнө. Урсгал шилжүүлэгт засгийн газрын
гадаад шилжүүлэг, гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамжийг
хамруулна. Урсгал шилжүүлэг нь дээр дурдсан зардлуудын дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү
байна. (мөр47=мөр48+мөр49)
48 дугаар мөрөнд Засгийн газрын гадаад шилжүүлгийн зардлыг нөхнө.
49 дүгээр мөрөнд гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн
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хураамжийн зардлыг нөхнө.
50 дугаар мөрөнд нийгмийн хамгааллын зардлын дүнг нөхнө.
51 дүгээр мөрөнд ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэгийн зардлыг
нөхнө. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэгт тэтгэвэрт гарахад олгох нэг
удаагийн мөнгөн тэтгэмж, ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, бүтцийн өөрчлөлтөөр
чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмжийг хамруулна. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,
урамшуулал, дэмжлэг нь дээр дурдсан зардлуудын дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
(мөр51=мөр52+мөр53+мөр54)
52 дугаар мөрөнд тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардлын
дүнг нөхнө.
53 дугаар мөрөнд ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшууллын зардлын дүнг нөхнө.
54 дүгээр мөрөнд бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох
тэтгэмжийн зардлын дүнг нөхнө.
55 дугаар мөрөнд зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн дүнг нөхнө. Зардлыг
санхүүжүүлэх эх үүсвэрт улсын төсвөөс санхүүжих, төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
санхүүжих, туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих зардлын дүнг хамруулна. Зардлыг
санхүүжүүлэх эх үүсвэр нь дээр дурдсан зардлуудын дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
(мөр56=мөр57+мөр58+мөр59)
56 дугаар мөрөнд улсын төсвөөс санхүүжих зардлын дүнг нөхнө.
57 дугаар мөрөнд төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих зардлын
дүнг нөхнө.
58 дугаар мөрөнд туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих зардлын дүнг нөхнө.
1 дүгээр баганад тайлант оны батлагдсан төсвийн дүнг нөхнө.
2 дугаар баганад төсвийн гүйцэтгэлийн тайлант хугацаанд төлөвлөсөн дүнг нөхнө.
3 дугаар баганад төсвийн гүйцэтгэлийн тайлант хугацааны дүнг нөхнө.
4 дүгээр баганад төсвийн гүйцэтгэлийн тайлант хугацааны хэтрэлт, хэмнэлтийн үнийн
дүнг нөхнө. Төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт хэмнэлтийн үнийн дүн нь төсвийн гүйцэтгэлийн
төлөвлөсөн дүнгээс гүйцэтгэлийн дүнг хассантай тэнцүү байна.
(багана4=багана2-багана3).
5 дугаар баганад төсвийн гүйцэтгэлийн тайлант хугацааны хэтрэлт, хэмнэлтийн
хувийг нөхнө. Төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт, хэмнэлтийн хувийг гүйцэтгэлийн дүнг
төлөвлөгөөний дүнд харьцуулж, 100 хувиар үржүүлэн тооцно.
(багана5=багана3/багана2*100)
УЛСЫН ОРЛОГО БОЛГОСОН БАРААНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ,
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ (З-ГМ-4) - НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-4-ийг гаалийн байгууллагаас улсын орлого болгосон барааны хагас жил
болон жилийн мэдээг гаргахад ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа газар, хороодууд үзүүлэлт
бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар, хороод, албыг гаалийн
байгууллагад хамруулан ойлгоно.
Гаалийн тухай хуулийн 298.1-д заасны дагуу Гаалийн түр агуулах, гаалийн баталгаат
бүсэд барааг хадгалах хугацаа хэтэрсэн, эсхүл гаалийн бүрдүүлэлтийн явцад мэдүүлэгч
нь түүнийг хүлээн авахаас татгалзсан бол гаалийн байгууллага уг барааг улсын орлого
болгосныг, мөн гаалийн зөрчлийн улмаас хураагдсан барааг улсын орлого болгосон
бараа гэж үзнэ.
А. Хаягийн хэсэг
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1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
Маягтын 1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон улсын орлого болгосон барааны
мэдээг гаргасан гаалийн газар, хороодын нэрийг нөхнө. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн
үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна (мөр1=мөр2:мөр20)
Улсын орлого болгосон барааны мэдээг эхний үлдэгдэл, орлого, зарлага, үүнээс
устгасан, худалдсан, Гаалийн ерөнхий газарт шилжүүлсэн, шинжилгээнд өгсөн гэсэн
үзүүлэлтүүдээр үнийн дүнгээр (мянган төгрөгөөр) үнэлэн гаргана.
1 дүгээр баганад улсын орлого болгосон барааны тайлант хугацааны эхний
үлдэгдлийг мөнгөн дүнгээр нөхнө.
2 дугаар баганад улсын орлого болгосон бараанаас орсон орлогыг мөнгөн дүнгээр
нөхнө.
3 дугаар баганад улсын орлого болгосон бараанаас гарсан зарлагыг мөнгөн
дүнгээр үнэлэн нөхнө. Зарлагадсан бараанд устгасан, худалдсан, Гаалийн ерөнхий газарт
шилжүүлсэн, шинжилгээнд өгсөн барааг хамруулна. Зарлагадсан барааны дүн нь устгасан,
худалдсан, Гаалийн ерөнхий газарт шилжүүлсэн, бусад газарт шилжүүлсэн, шинжилгээнд
өгсөн барааны үнийн дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
(багана3=багана4+багана5+багана6+багана7+багана8).
4 дүгээр баганад улсын орлого болгосон бараанаас устгасан барааг мөнгөн дүнгээр
үнэлэн нөхнө.
5 дугаар баганад улсын орлого болгосон бараанаас худалдсан барааг мөнгөн
дүнгээр үнэлэн нөхнө.
6 дугаар баганад улсын орлого болгосон бараанаас Гаалийн ерөнхий газарт
шилжүүлсэн барааг мөнгөн дүнгээр үнэлэн нөхнө.
7 дугаар баганад улсын орлого болгосон бараанаас бусад газарт шилжүүлсэн барааг
мөнгөн дүнгээр үнэлэн нөхнө. Бусад газарт шилжүүлсэн бараанд Монгол Улсын Засгийн
газрын 2017 оны 195-р тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохих газар нь шилжүүлсэн
барааг хамруулна.
8 дугаар баганад мэргэжлийн шинжилгээний байгууллагад шинжлүүлэхээр өгсөн
барааг мөнгөн дүнгээр үнэлэн нөхнө. Улсын орлого болгосон барааны мэдээллийг илүү
нарийн тодорхойлох зорилгоор мэргэжлийн шинжилгээний байгууллагад өгсөн нийт барааг
хамруулна.
9 дүгээр баганад улсын орлого болгосон барааны тайлант хугацааны үлдэгдлийг
нөхнө. Тайлант хугацааны үлдэгдэл нь тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл дээр улсын
орлого болгосон бараанаас орсон орлогыг нэмж, гарсан зарлагыг хассан дүнтэй тэнцүү
байна. (багана9=багана1+багана2-багана3).

ТАТВАРЫН БОЛОН ХУРААМЖИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТИЙН 20..ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ (З-ГМ-5) – НИЙ
МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-5-ыг гаалийн байгууллагын татварын болон хураамжийн орлогын
төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, биелэлтийн мэдээллийг гаалийн газар, хороог нэгжээр нэгтгэн
гаргахад ашиглана.
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Мэдээг Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа газар, хороодууд үзүүлэлт
бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар, хороод, албыг гаалийн
байгууллагад хамруулан ойлгоно.
Татварын болон хураамжийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, биелэлтийн мэдээллийг
өссөн дүнгээр гаргана. Хэмжих нэгж нь сая төгрөг байна.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
нөхнө.

2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг

Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн татварын болон хураамжийн орлогын төлөвлөгөө,
гүйцэтгэл, биелэлтийн мэдээг гаргасан гаалийн газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн
газар, хороодоор нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна.
(мөр1=мөр2:мөр20).
1-3 дугаар баганад татварын орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, биелэлтийн хувийг
нөхнө. Татварын орлогод гааль, нэмэгдсэн өртгийн татвар, архи, дарс, тамхи, шар айраг,
автомашин, автобензиний онцгой татвар, автобензиний албан татварыг хамруулна.
1 дүгээр баганад татварын орлогын төлөвлөгөөт дүнг нөхнө.
2 дугаар баганад татварын орлогын бодитоор гарсан гүйцэтгэлийн дүнг нөхнө.
3 дугаар баганад татварын орлогын биелэлтийн хувийн нөхнө. Биелэлтийн хувийг
татварын орлогын гүйцэтгэлийн дүнг төлөвлөгөөт дүнд нь харьцуулан 100 хувиар үржүүлэн
гаргана. (багана3=багана2/багана1*100).
4-6 дугаар баганад бүрдүүлэлтийн хураамжийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл,
биелэлтийн хувийг нөхнө.
Бүрдүүлэлтийн хураамжийн орлогод гаалийн хилээр нэвтэрсэн бараа, тээврийн
хэрэгслийн гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж, гаалийн хяналтын түр бүсэд захиалгаар
үйлчлэх хураамж, хувь хүний нэр дээр ирсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж болон
зорчигчийн бараа арилжааны шинж чанартай бол тооцоот хуудсаар гаалийн бүрдүүлэлт
хийх хураамж, авто тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж буй бараанд ачааны манифест (А1)
бичихэд манифест тутмын хураамж, гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт хийгдэх үйл
ажиллагааны гэрээний үнийн дүнгээс тооцон барааг хилийн чанадад буцаан гаргахад
гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газраас төлсөн хураамж, барааг гаалийн баталгаат бүсэд
(гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газраас бусад) оруулахад барааны үнийн дүнгээс төлөх
хураамж, гаалийн үндсэн болон нэмэлт мэдүүлэг, гаалийн мэдүүлгийн хавсралт, ачааны
манифестыг зуучлагч байгууллагуудад худалдахад төлөх хураамж, экспортод гаргах нүүрс
болон уул уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж, гаалийн   хилээр  
нэвтрүүлэх   бараа,   тээврийн   хэрэгсэлд тавьсан нэг удаагийн ломбоны үнийг хамруулна.
4 дүгээр баганад бүрдүүлэлтийн хураамжийн орлогын төлөвлөгөөт дүнг нөхнө.
5 дугаар баганад бүрдүүлэлтийн хураамжийн орлогын бодитоор гарсан гүйцэтгэлийн
дүнг нөхнө.
6 дугаар баганад бүрдүүлэлтийн хураамжийн орлогын биелэлтийн хувийн нөхнө.
Биелэлтийн хувийг бүрдүүлэлтийн хураамжийн орлогын гүйцэтгэлийн дүнг төлөвлөгөөт
дүнд нь харьцуулан 100 хувиар үржүүлэн гаргана (багана6=багана5/багана4*100).
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7-9 дүгээр баганад өөрийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, биелэлтийн хувийг
нөхнө. Өөрийн орлогод /Зорчигчийн барааны татвар Маягт №2, Улсын орлогын бараа,
Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын актын төлбөр, гаалийн лабораторийн шинжилгээний
хураамж Маягт №3, Гаалийн хяналтын түр бүсэд захиалгаар үйлчлэхэд захиалга дуудлагын
хөлс, хувь хүний нэр дээр ирсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж болон зорчигчийн бараа
арилжааны шинж чанартай бол тооцоот хуудсаар бүрдүүлэлт хийхэд хураамж, баталгаат
бүсийн хураамж торгууль шийтгэвэрийн орлогыг төлөвлөж ГЕГ-ын даргын тушаалаар
баталсан дүн/-г хамруулна.
7 дугаар баганад өөрийн орлогын төлөвлөгөөт дүнг нөхнө.
8 дугаар баганад өөрийн орлогын гүйцэтгэлийн дүнг нөхнө.
9 дүгээр баганад өөрийн орлогын биелэлтийн хувийг нөхнө. Биелэлтийн хувийг
бусад хураамжийн орлогын гүйцэтгэлийн дүнг төлөвлөгөөт дүнд нь харьцуулан 100 хувиар
үржүүлэн гаргана. (багана9=багана8/багана7*100).
10 дугаар баганад нийт орлогын төлөвлөгөөт дүнг нөхнө. Нийт орлогод гааль,
нэмэгдсэн өртгийн татвар, архи, дарс, тамхи, шар айраг, автомашин, автобензины онцгой
албан татвар, автобензины албан татвар болон гаалийн хураамжийн орлого /Гаалийн тухай
хуулийн 26-р зүйл, ГЕГ-ын даргын 2013.09.26-ны А/199 Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ
тогтоох тухай/, өөрийн орлого /Зорчигчийн барааны татвар Маягт №2, улсын орлогын бараа,
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын актын төлбөр, гаалийн лабораторийн шинжилгээний
хураамж Маягт №3, Гаалийн хяналтын түр бүсэд захиалгаар үйлчлэхэд захиалга дуудлагын
хөлс, хувь хүний нэр дээр ирсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж болон зорчигчийн бараа
арилжааны шинж чанартай бол тооцоот хуудсаар бүрдүүлэлт хийхэд хураамж, баталгаат
бүсийн хураамж, торгууль, шийтгэвэрийн орлогыг төлөвлөж ГЕГ-ын даргын тушаалаар
баталсан дүн/-ыг хамруулна.
Нийт орлогын төлөвлөгөө нь татвар, бүрдүүлэлтийн хураамж, бусад хураамжийн
төлөвлөгөөний дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
(багана10=багана1+багана4+багана7).
11 дүгээр баганад нийт орлогын гүйцэтгэлийг нөхнө. Нийт орлогын гүйцэтгэл нь
татвар, бүрдүүлэлтийн хураамж, бусад хураамж орлогын гүйцэтгэлийн дүнгийн нийлбэртэй
тэнцүү байна. (багана11=багана2+багана5+багана8).
12 дугаар баганад нийт орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийн хувийг нөхнө.
Биелэлтийн хувийг нийт орлогын гүйцэтгэлийн дүнг төлөвлөгөөний дүнд харьцуулж, 100
хувиар үржүүлэн тооцно. (багана12=багана11/багана10*100).

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ,
ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДООР (З-ГМ-6)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-6-г гадаад худалдааны мэдээллийг гаалийн газар, хороо, боомтоор
нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа газар, хороод, боомтоор,
үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж,
ирүүлнэ.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороод, боомтын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
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нөхнө.

2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг

Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
Гадаад худалдааны мэдээг өссөн дүнгээр, үнийн дүнгээр, боомтоор гаргана. Гаалийн
газар, хороод тус бүрийн гадаад худалдааны мэдээг боомт нэг бүрээр задлан нөхнө. Хэмжих
нэгж нь мянган ам.доллар байна.
Мэдээг “Гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл”-ийн эмхэтгэлийн
аргачлалын дагуу гаргана. Экспорт, импортын дүн болон нийт дүн нь уг эмхэтгэлд тусгагдсан
“Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт”-ийн үнийн дүнтэй тэнцүү байна.
1-20 дугаар мөрөнд гадаад худалдааны мэдээг гаргасан гаалийн газар, хороодын
нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр нийт
дүнтэй тэнцүү байна. (мөр1=мөр2:мөр20)
1 дүгээр баганад гадаад худалдааны нийт эргэлтийг нөхнө. Экспорт, импортын
нийлбэр дүнг гадаад худалдааны барааны нийт эргэлт гэж ойлгоно.
(багана1=багана2+багана3).
2 дугаар баганад гадаад худалдааны экспортыг үнийн дүнгээр нөхнө. Улсын
материаллаг нөөцийг хорогдуулан, эдийн засгийн нутаг дэвсгэрээс хилийн чанадад гаргаж
байгаа барааг экспорт гэж ойлгоно. Нийт экспортод дотоодын барааны шууд экспорт, гаалийн
горимын дагуу гадаадынх болохыг нотолж, хилийн чанадад буцаан гаргасан гадаадын
барааны ре-экспорт багтана.
3 дугаар баганад гадаад худалдааны импортыг үнийн дүнгээр нөхнө. Улсын
материаллаг нөөцийг нэмэгдүүлэн, хилийн чанадаас эдийн засгийн нутаг дэвсгэрт оруулж
байгаа барааг импорт гэж ойлгоно. Нийт импортод гадаадын барааны шууд импорт, гаалийн
горимын дагуу хилийн чанадад түр хугацаагаар гаалийн нутаг дэвсгэрээс гаргаж, буцаан
оруулсан дотоодын барааны ре-импорт багтана.
4 дүгээр баганад нийт эргэлтэд гаалийн газар, хороодын нийт эргэлтийн эзлэх хувийг
нөхнө. Гаалийн газар, хороод тус бүрээр тооцсон нийт эргэлтийг гаалийн байгууллагын
хэмжээнд хийсэн нийт эргэлтийн дүнд хувааж, 100 хувиар үржүүлж, нийт дүнд эзлэх хувийг
тооцно.
5 дугаар баганад нийт экспортод гаалийн газар хороодын экспортын эзлэх хувийг
нөхнө. Гаалийн газар, хороод тус бүрийн экспортын дүнг гаалийн байгууллагын хэмжээнд
хийсэн нийт экспортын дүнд хувааж, 100 хувиар үржүүлэн тооцно.
6 дугаар баганад нийт импортод гаалийн газар хороодын импортын эзлэх хувийг
нөхнө. Гаалийн газар, хороод тус бүрийн импортын дүнг гаалийн байгууллагын хэмжээнд
хийсэн нийт импортын дүнд хувааж, 100 хувиар үржүүлэн тооцно.

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ 20.. ОНЫ .. САРЫН
МЭДЭЭ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТӨРЛӨӨР
(З-ГМ-7) - НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-7-г гадаад худалдааны мэдээллийг гаалийн газар, хороо, тээврийн
хэрэгслийн төрлөөр нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа газар, хороодоор, үзүүлэлт
бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
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Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар, хороод, албыг гаалийн
байгууллагад хамруулан ойлгоно.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
2.
2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг

нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
Гадаад худалдааны мэдээг үнийн дүнгээр, тээврийн хэрэгслийн төрлөөр, өссөн
дүнгээр, гаргана. Хэмжих нэгж нь мянган ам.доллар байна.
Мэдээг “Гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл”-ийн эмхтгэлийн
аргачлалын дагуу гаргана. Нийт экспорт болон нийт импортын дүн “Гадаад худалдааны
барааны статистик мэдээлэл”-ийн эмхэтгэлд тусгагдсан “Гадаад худалдааны нийт бараа
эргэлт”-ийн үнийн дүнтэй тэнцүү байна.
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон гадаад худалдааны мэдээг гаргасан гаалийн
газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн
нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна. (мөр1=мөр2:мөр20)
1 дүгээр баганад гадаад худалдааны экспортыг үнийн дүнгээр нөхнө. Улсын
материаллаг нөөцийг хорогдуулан, эдийн засгийн нутаг дэвсгэрээс хилийн чанадад гаргаж
байгаа барааг экспорт гэж ойлгоно. Нийт экспортод дотоодын барааны шууд экспорт, гаалийн
горимын дагуу гадаадынх болохыг нотолж, хилийн чанадад буцаан гаргасан гадаадын
барааны ре-экспорт багтана. Экспортын нийт дүн нь авто зам, төмөр зам, агаарын тээвэр,
бусад тээврийг ашиглан хийсэн экспортын дүнтэй тэнцүү байна.
(багана1=багана2+багана3+багана4+багана5).
2 дугаар баганад автотээврээр хийгдсэн экспортыг үнийн дүнгээр нөхнө. Автотээврээр
хийсэн экспортод ачаа тээвэрлэхэд зориулсан бүх төрлийн автомашин, чиргүүл, цахилгаан
тээврийн хэрэгслийг ашиглан хийсэн экспортыг хамруулна.
3 дугаар баганад төмөр замын тээврээр хийсэн экспортыг үнийн дүнгээр нөхнө.
4 дүгээр баганад агаарын тээврээр хийсэн экспортыг үнийн дүнгээр нөхнө.
5 дугаар баганад бусад тээврийн хэрэгслийн төрлөөр хийсэн экспортыг үнийн
дүнгээр нөхнө. Бусад тээвэрт хийн хоолой, цахилгаан эрчим хүчний шугам зэргийг хамруулах
ба тээврийн төрлийг тодорхойлох боломжгүй байгаа тохиолдолд тээврийн бусад төрөлд
хамруулна.
6 дугаар мөрөнд гадаад худалдааны импортыг үнийн дүнгээр нөхнө. Улсын
материаллаг нөөцийг нэмэгдүүлэн, хилийн чанадаас эдийн засгийн нутаг дэвсгэрт оруулж
байгаа барааг импорт гэж ойлгоно. Нийт импортод гадаадын барааны шууд импорт, гаалийн
горимын дагуу хилийн чанадад түр хугацаагаар гаалийн нутаг дэвсгэрээс гаргаж, буцаан
оруулсан дотоодын барааны ре-импорт багтана.
Импортын нийт дүн нь авто зам, төмөр зам, агаарын тээвэр, бусад тээврийг ашиглан
хийсэн импортын дүнтэй тэнцүү байна.
(багана6=багана7+багана8+багана9+багана10).
7 дугаар баганад автотээврээр хийсэн импортыг үнийн дүнгээр нөхнө. Автотээврээр
хийсэн импортод ачаа тээвэрлэхэд зориулсан бүх төрлийн автомашин, чиргүүл, цахилгаан
тээврийн хэрэгслийг ашиглан хийсэн импортыг хамруулна.
8 дугаар баганад төмөр замын тээврээр хийсэн импортыг үнийн дүнгээр нөхнө.
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9 дүгээр баганад агаарын тээврээр хийсэн импортыг үнийн дүнгээр нөхнө.
10 дугаар баганад бусад тээврийн хэрэгслийн төрлөөр хийсэн импортыг үнийн дүнгээр
нөхнө. Бусад тээвэрт хийн хоолой, цахилгаан эрчим хүчний шугам зэргийг хамруулах ба
тээврийн төрлийг тодорхойлох боломжгүй байгаа тохиолдолд тээврийн бусад төрөлд
хамруулна.

АЧАА ЭРГЭЛТИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТӨРЛӨӨР, БОХИР
ЖИНГЭЭР (З-ГМ-8) - НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-8-ыг гадаад худалдааны мэдээллийг гаалийн газар, хороо, тээврийн
хэрэгслийн төрлөөр нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа газар, хороодоор, үзүүлэлт
бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар, хороод, албыг гаалийн
байгууллагад хамруулан ойлгоно.
Гадаад худалдааны мэдээг, тээврийн хэрэгслийн төрлөөр, биет хэмжээ, бохир
жингээр, өссөн дүнгээр гаргана. Хэмжих нэгж нь тонн байна.
Уг маягтаар нэгтгэсэн, гаргасан, оруулсан дүн барааны дүнг ачааны бохир жингээр
тооцож байгаа тул тухайн гаалийн газар, хорооноос нэгтгэн гаргасан гадаад худалдааны
нийт эргэлттэй таарахгүй.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
нөхнө.

2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг

Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон гадаад худалдааны мэдээг гаргасан гаалийн
газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн
нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна (мөр1=мөр2:мөр20)
1 дүгээр баганад гадаад худалдааны экспортыг биет хэмжээгээр, бохир жингээр
нөхнө. Улсын материаллаг нөөцийг хорогдуулан, эдийн засгийн нутаг дэвсгэрээс хилийн
чанадад гаргаж байгаа барааг экспорт гэж ойлгоно. Нийт экспортод дотоодын барааны
шууд экспорт, гаалийн горимын дагуу гадаадынх болохыг нотолж, хилийн чанадад буцаан
гаргасан гадаадын барааны ре-экспорт багтана.
Бохир жин гэж хилээр гарсан болон орсон барааг онцлог шинжээр нь ялгалгүйгээр
бөөнд нь жинлэж, нэг нэгжээр илэрхийлснийг бохир жин гэнэ. Бохир жинд тээврийн
хэрэгслийн жинг оруулахгүйгээр хасаж тооцно. Тухайлбал, импортоор оруулж ирсэн төрөл
бүрийн барааг тусгай жинлэгч төхөөрөмж ашиглан тээврийн хэрэгсэлтэй нь хамт хэмжсэн
жингээс тээврийн хэрэгслийн жинг хасаж тооцсоныг хэлнэ.
Экспортын дүн нь нь авто зам, төмөр зам, агаарын тээвэр, бусад тээврийг ашиглан
хийсэн экспортын дүнтэй тэнцүү байна.
(багана1=багана2+багана3+багана4+багана5).
2 дугаар баганад автотээврээр хийсэн экспортыг биет хэмжээгээр, бохир жингээр
нөхнө. Автотээврээр хийсэн экспортод ачаа тээвэрлэхэд зориулсан бүх төрлийн автомашин,
чиргүүл, цахилгаан тээврийн хэрэгслийг ашиглан хийсэн экспортыг хамруулна.
3 дугаар баганад төмөр замын тээврээр хийсэн экспортыг биет хэмжээгээр, бохир
717

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

жингээр нөхнө.
4 дүгээр баганад агаарын тээврээр хийсэн экспортыг биет хэмжээгээр, бохир
жингээр нөхнө.
5 дугаар баганад бусад тээврийг хэрэгслийн төрлөөр хийсэн экспортыг биет
хэмжээгээр, бохир жингээр нөхнө.
6 дугаар мөрөнд гадаад худалдааны импортыг (гаргасан) биет хэмжээгээр, бохир
жингээр нөхнө. Улсын материаллаг нөөцийг нэмэгдүүлэн, хилийн чанадаас эдийн засгийн
нутаг дэвсгэрт оруулж байгаа барааг импорт гэж ойлгоно. Нийт импортод гадаадын барааны
шууд импорт, гаалийн горимын дагуу хилийн чанадад түр хугацаагаар гаалийн нутаг
дэвсгэрээс гаргаж, буцаан оруулсан дотоодын барааны ре-импорт багтана.
Импортын нийт дүн нь авто зам, төмөр зам, агаарын тээвэр, бусад тээврийг ашиглан
хийсэн импортын дүнтэй тэнцүү байна.
(багана6=багана7+багана8+багана9+багана10).
7 дугаар баганад автотээврээр хийсэн импортыг биет хэмжээгээр, бохир жингээр нөхнө.
Автотээврээр хийсэн импортод ачаа тээвэрлэхэд зориулсан бүх төрлийн автомашин,
чиргүүл, цахилгаан тээврийн хэрэгслийг ашиглан хийсэн импортыг хамруулна.
8 дугаар баганад төмөр замын тээврээр хийсэн импортыг биет хэмжээгээр, бохир
жингээр нөхнө.
9 дүгээр баганад агаарын тээврээр хийсэн импортыг биет хэмжээгээр, бохир
жингээр нөхнө.
10 дугаар баганад дээр дурдагдсанаас бусад тээврийг хэрэгслийн төрлөөр хийсэн
импортыг биет хэмжээгээр, бохир жингээр нөхнө.
ГАДААД ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ ,
БАЙГУУЛЛАГА, ХУВЬ ХҮНИЙ 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
(З-ГМ-9) - НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-9-ийг гадаад худалдаанд оролцогч аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь
хүний мэдээг гадаад худалдааны төрлөөр нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа газар, хороодоор, үзүүлэлт
бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Гадаад худалдаанд оролцогч аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүний мэдээг өссөн
дүнгээр, тухайн сарын гүйцэтгэлээр гаргана. Хэмжих нэгж нь тоогоор байна.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
нөхнө.

2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг

Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-3 дугаар мөрөнд нийт дүн болон экспорт, импортод оролцогч аж ахуйн нэгж,
байгууллага болон хувь хүний тоог тухайн сарын гүйцэтгэлээр болон өссөн дүнгээр нөхнө.
Экспорт импортын дүнгийн нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна.
(мөр1=мөр2+мөр3)
Аж ахуйн нэгж, байгууллагад улсын бүртгэлд бүртгэгдэж, аж ахуйн үйл ажиллагаа
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эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн
тооцоотой үйлдвэрийн газар, тэдгээртэй адилтгах орлогын албан татвар төлөх үүрэг бүхий
хуулийн этгээдийг хамруулна.
1 дүгээр баганад гадаад худалдаанд оролцогч нийт аж ахуйн нэгж, байгууллагын
тоог өссөн дүнгээр нөхнө. Нийт дүн нь экспорт, импортын дүнгүүдийн нийлбэртэй тэнцүү
байна.
2 дугаар баганад гадаад худалдаанд оролцогч нийт аж ахуйн нэгж, байгууллагын
тоог тухайн сарын гүйцэтгэлийн дүнгээр нөхнө. Нийт дүн нь экспорт, импортын дүнгүүдийн
нийлбэртэй тэнцүү байна.
3 дугаар баганад гадаад худалдаанд оролцогч хувь хүний тоог өссөн дүнгээр нөхнө.
Нийт дүн нь экспорт, импортын дүнгүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
4 дүгээр баганад гадаад худалдаанд оролцогч хувь хүний тоог тухайн сарын
гүйцэтгэлийн дүнгээр нөхнө. Нийт дүн нь экспорт, импортын дүнгүүдийн нийлбэртэй тэнцүү
байна.
БҮРДҮҮЛСЭН ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН БАРААНЫ БИЧЛЭГИЙН
20.. ОНЫ.. САРЫН МЭДЭЭ (З-ГМ-10)- НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-10-ыг бүрдүүлсэн гаалийн мэдүүлэг болон барааны бичлэгийн мэдээг
гаалийн газар, хороодоор нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа газар, хороодоор, үзүүлэлт
бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар, хороод, албыг гаалийн
байгууллагад хамруулан ойлгоно.
Бүрдүүлсэн гаалийн мэдүүлэг болон барааны бичлэгийн мэдээг өссөн дүнгээр
гаргана. Хэмжих нэгж нь тоо байна.
Гаалийн мэдүүлэг гэж мэдүүлэгчийн сонгосон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын
дагуу шаардагдах мэдээлэл агуулсан бичиг баримтыг хэлнэ.
Бичлэг гэж 1 мэдүүлэгт байгаа барааны төрлийн тоог хэлнэ.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
нөхнө.

2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг

Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон гаалийн мэдүүлэг, барааны бичлэгийн
мэдээг гаргасан гаалийн газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн
үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна.
(мөр1=мөр2:мөр20)
1 дүгээр баганад нийт мэдүүлгийн тоог нөхнө. Нийт мэдүүлгийн тоо нь орсон, гарсан
мэдүүлгийн тооны нийлбэртэй тэнцүү байна. (багана1=багана3+багана5).
2 дугаар баганад нийт бичлэгийн тоог нөхнө. Нийт бичлэгийн тоо нь орсон, гарсан
бичлэгийн тооны нийлбэртэй тэнцүү байна. (багана2=багана4+багана6).
3 дугаар баганад гаалиар гарсан мэдүүлгийн тоог нөхнө.
4 дүгээр баганад гаалиар гарсан бичлэгийн тоог нөхнө.
5 дугаар баганад гаалиар орсон мэдүүлгийн тоог нөхнө.
6 дугаар баганад гаалиар орсон бичлэгийн тоог нөхнө.
7 дугаар баганад нэг гаалийн улсын байцаагчид ногдох мэдүүлгийн тоог нөхнө. Нэг
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гаалийн улсын байцаагчид ногдох мэдүүлгийн тоог гаргахдаа нийт бүрдүүлсэн мэдүүлгийн
тоог З-ГМ-1 маягтын 6-р баганад тавигдсан төрийн тусгай албан хаагчийн тоонд харьцуулан
гаргана. Төрийн тусгай албан хаагчийн тоог тухайн тайлант хугацаанд байсан тоогоор авна.
8 дугаар баганад нэг гаалийн улсын байцаагчид ногдох бичлэгийн тоог нөхнө. Нэг
гаалийн улсын байцаагчид ногдох бичлэгийн тоог гаргахдаа нийт бичлэгийн тоог З-ГМ-1
маягтын 6-р баганад тавигдсан төрийн тусгай албан хаагчийн тоонд харьцуулан гаргана.
Төрийн тусгай албан хаагчийн тоог тухайн тайлант хугацаанд байсан тоогоор авна.
9 дүгээр баганад мэдүүлгийн нийт дүнд эзлэх хувийг нөхнө. Дүнд эзлэх хувийг
гаалийн газар, хороод тус бүрд мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоог гаалийн байгууллагын хэмжээнд
мэдүүлсэн нийт мэдүүлгийн дүнд харьцуулан олно.
10 дугаар баганад бичлэгийн нийт дүнд эзлэх хувийг нөхнө. Дүнд эзлэх хувийг
гаалийн газар, хороод тус бүрийн бичлэгийн тоог гаалийн байгууллагын хэмжээний нийт
бичлэгийн дүнд харьцуулан олно.

АЛДААТАЙ МЭДҮҮЛГИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
(З-ГМ-11) - НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-11-ийг алдаатай гаалийн мэдүүлгийн мэдээг гаалийн газар, хороодоор
нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа газар, хороодоор, үзүүлэлт
бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар, хороод, албыг гаалийн
байгууллагад хамруулан ойлгоно.
Алдаатай гаалийн мэдүүлгийн мэдээг өссөн дүнгээр гаргана. Хэмжих нэгж нь тоо
байна.
Гаалийн мэдүүлэг гэж мэдүүлэгчийн сонгосон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын
дагуу шаардагдах мэдээлэл агуулсан бичиг баримтыг хэлнэ.
Гаалийн зөвшөөрсөн төлөвт орж, мэдээллийн санд орсны дараа гаалийн мэдүүлэгт
засвар орсныг алдаатай мэдүүлэг гэж үзнэ.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
нөхнө.

2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг

Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон алдаатай мэдүүлгийн мэдээг гаргасан гаалийн
газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн
нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна. (мөр1=мөр2:мөр20).
1 дүгээр баганад нийт мэдүүлгийн тоог нөхнө. Нийт мэдүүлгийн тоо нь (З-ГМ-10)ний маягтын 1 дүгээр баганын дүнгээр авна. (багана1=З-ГМ-10 маягт(багана1)).
2 дугаар баганад нэг гаалийн улсын байцаагчид ногдох мэдүүлгийн тоог нөхнө. Нэг
гаалийн улсын байцаагчид ногдох мэдүүлгийн тоог (З-ГМ-10)-ний маягтын 7 дугаар баганын
дүнгээр авна. (багана2=З-ГМ-10 маягт(багана7)).
3 дугаар баганад нийт алдаатай мэдүүлгийн тоог нөхнө. Нийт алдаатай мэдүүлгийн
тоо нь Гаалийн ерөнхий газарт шалгуулахаар буцаасан, шалгуулахаар хүсэлт гарган
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илгээсэн алдаатай мэдүүлгийн тооны нийлбэртэй тэнцүү байна.
(багана3=багана4+багана5)
4 дүгээр баганад Гаалийн ерөнхий газарт шалгуулахаар буцаасан алдаатай
мэдүүлгийн тоог нөхнө. Гаалийн ерөнхий газарт шалгуулахаар буцаасан алдаатай
мэдүүлгийн тоо нь нийт алдаатай мэдүүлгийн тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(багана4≤багана3)
5 дугаар баганад Гаалийн ерөнхий газарт хүсэлт гаргаж, илгээсэн алдаатай
мэдүүлгийн тоог нөхнө. Гаалийн ерөнхий газарт хүсэлт гаргаж илгээсэн алдаатай мэдүүлгийн
тоо нь нийт алдаатай мэдүүлгийн тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(багана5≤багана3)
6 дугаар баганад нийт алдаанд эзлэх хувийг нөхнө. Нийт алдаанд эзлэх хувийг
гаалийн газар, хороод бүрийн бүртгэсэн алдаатай мэдүүлгийн тоог гаалийн байгууллагын
хэмжээнд бүртгэсэн алдаатай мэдүүлгийн тоонд харьцуулж гаргана.

БҮРДҮҮЛСЭН ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ,
ГААЛИЙН ЗУУЧЛАГЧААР (З-ГМ-12) - НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-12-ыг бүрдүүлсэн гаалийн мэдүүлгийн мэдээг зуучлагч байгууллагаар
нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд, зуучлагч байгууллага тус бүрээр нөхөж,
маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Бүрдүүлсэн гаалийн мэдүүлгийн мэдээг өссөн дүнгээр гаргана. Хэмжих нэгж нь тоо
байна.
“Гаалийн бүрдүүлэлт” гэж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааг гаалийн байгууллагад
мэдүүлсэн үеэс гаалийн бичиг баримтыг, шаардлагатай тохиолдолд барааг шалгах,
ногдуулсан татварыг төлсний дараа барааг олгох, эсхүл гаалийн хилээр гаргахыг зөвшөөрөх
хүртэлх цогц үйл ажиллагааг хамруулан ойлгоно.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, код: Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн
газар, хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
Газар, хорооны кодыг маягтын зааварт хавсралт хүснэгт 1-ээс харж нөхнө. Кодыг 2
оронгоор нөхнө. Тухайлбал, Гаалийн ерөнхий газар 01, УБ хотын гаалийн газар 02 гэх мэт.
2. Аймаг, нийслэл: Тухайн гаалийн газар, хорооны байршиж байгаа байршлын
нэрийг аймаг, нийслэлээр ялган, гаргацтай бичиж, кодыг маягтын зааварт тусгасан аймаг,
нийслэлийн код, хавсралт 2-оос харж нөхнө.
3.Сум, дүүрэг: Тухайн гаалийн газар хорооны байршиж байгаа сум, дүүргийн нэрийг
гаргацтай бичиж, холбогдох кодыг маягтын зааварт тусгагдсан сум, дүүргийн кодоос харж
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон зуучлагч байгууллагын нэрийг нөхнө.
Зуучлагч байгууллагаар нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү
байна. (мөр1=мөр2:мөр.....).
Б баганад зуучлагч байгууллагын регистрийн дугаарыг тавина. Регистрийн дугаар
нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаар байна.
В баганад зуучлагч байгууллагын нэрийг гаргацтай, товчлолгүйгээр нөхнө.
1 дүгээр баганад бүрдүүлсэн нийт мэдүүлгийн тоог нөхнө. Нийт мэдүүлгийн тоо нь
гарсан, орсон мэдүүлгийн тооны нийлбэртэй тэнцүү байна.
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(багана1=багана2+багана3).
Нийт мэдүүлгийн тоо нь (З-ГМ-10)-ний маягтын 1 дүгээр баганын дүнтэй тэнцүү
байна. (багана1=З-ГМ-10 маягт(багана1)).
2 дугаар баганад гарсан мэдүүлгийн тоог нөхнө. Гарсан мэдүүлгийн тоо нь нийт
мэдүүлгийн тооноос бага буюу тэнцүү байна (багана2≤багана1).
Гарсан мэдүүлгийн тоо нь (З-ГМ-10)-ний маягтын 3 дугаар баганын дүнтэй тэнцүү
байна. (багана2=З-ГМ-10 маягт(багана3)).
3 дугаар баганад орсон мэдүүлгийн тоог нөхнө. Орсон мэдүүлгийн тоо нь нийт
мэдүүлгийн тооноос бага буюу тэнцүү байна. (багана3≤багана1).
Орсон мэдүүлгийн тоо нь (З-ГМ-10)-ний маягтын 5 дугаар баганын дүнтэй тэнцүү
байна (багана3=З-ГМ-10 маягт(багана5)).
4 дүгээр баганад нийт мэдүүлэгт нийт дүнд эзлэх хувийг нөхнө. Дүнд эзлэх хувийг
тухайн зуучлагч байгууллагын гаалийн газар, хороодод мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоог гаалийн
байгууллагын хэмжээний нийт мэдүүлгийн дүнд харьцуулан олно.
БҮРДҮҮЛСЭН ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН
МЭДЭЭ, ГОРИМЫН КОДООР (З-ГМ-13)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-13-ыг бүрдүүлсэн гаалийн мэдүүлгийн мэдээг горимын кодоор нэгтгэн
гаргахад ашиглана.
Мэдээг үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд, горимын код тус бүрээр нөхөж, маягтад
заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Бүрдүүлсэн гаалийн мэдүүлгийн мэдээг горимын кодоор, өссөн дүнгээр гаргана.
Хэмжих нэгж нь тоо байна.
Гаалийн бүрдүүлэлтийн горим гэж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн
хэрэгслийн талаар тогтоосон хэм хэмжээ, нөхцөл, шаардлагыг хэлнэ. Гаалийн бүрдүүлэлтийн
горимын кодыг Гаалийн удирдах төв байгууллага баталсан “Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын
код, хилээр нэвтрүүлэх ялгаа” жагсаалтаас харж, нөхнө.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, код: Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн
газар, хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
Газар, хорооны кодыг маягтын зааварт хавсралт хүснэгт 1-ээс харж нөхнө. Кодыг 2
оронгоор нөхнө. Тухайлбал, Гаалийн ерөнхий газар 01, УБ хотын гаалийн газар 02 гэх мэт.
2. Аймаг, нийслэл: Тухайн гаалийн газар, хорооны байршиж байгаа байршлын
нэрийг аймаг, нийслэлээр ялган, гаргацтай бичиж, кодыг маягтын зааварт тусгасан аймаг,
нийслэлийн код, хавсралт 2-оос харж нөхнө.
3.Сум, дүүрэг: Тухайн гаалийн газар хорооны байршиж байгаа сум, дүүргийн нэрийг
гаргацтай бичиж, холбогдох кодыг маягтын зааварт тусгагдсан сум, дүүргийн кодоос харж
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-ээс ... хүртэлх мөрөнд нийт дүн болон горимын кодыг нөхнө. Горимын кодоор
нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна.
(мөр1=мөр2:мөр.....).
А баганад гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын кодыг нөхнө.
1 дүгээр баганад тухайн горимоор бүрдүүлсэн нийт мэдүүлгийн тоог нөхнө
Нийт мэдүүлгийн тоо нь (З-ГМ-10)-ний маягтын 1 дүгээр баганын дүнтэй тэнцүү
байна. (багана1=З-ГМ-10 маягт(багана1)).
2 дугаар баганад тухайн горимоор бүрдүүлсэн гаалийн мэдүүлгийн нийт мэдүүлэгт
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эзлэх хувийг нөхнө. Нийт мэдүүлэгт эзлэх хувийг тухайн горимоор бүрдүүлсэн мэдүүлгийн
тоог гаалийн байгууллагын хэмжээний нийт мэдүүлгийн дүнд харьцуулж, 100 хувиар
үржүүлэн олно.
ХИЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 20.. ОНЫ .. САРЫН
МЭДЭЭ (З-ГМ-14А) - НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-14А-ыг хилийн хөдөлгөөний мэдээг нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны
дагуу гаргаж, ирүүлнэ. Хилийн хөдөлгөөний мэдээг өссөн дүн, тайлант сараар гаргана.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, код: Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн
газар, хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
Газар, хорооны кодыг маягтын зааварт хавсралт хүснэгт 1-ээс харж нөхнө. Кодыг 2
оронгоор нөхнө. Тухайлбал, Гаалийн ерөнхий газар 01, УБ хотын гаалийн газар 02 гэх мэт.
2. Аймаг, нийслэл: Тухайн гаалийн газар, хорооны байршиж байгаа байршлын
нэрийг аймаг, нийслэлээр ялган, гаргацтай бичиж, кодыг маягтын зааварт тусгасан аймаг,
нийслэлийн код, хавсралт 2-оос харж нөхнө.
3.Сум, дүүрэг: Тухайн гаалийн газар хорооны байршиж байгаа сум, дүүргийн нэрийг
гаргацтай бичиж, холбогдох кодыг маягтын зааварт тусгагдсан сум, дүүргийн кодоос харж
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1 дүгээр мөрөнд хилээр орсон, гарсан нийт ачааны хэмжээг бохир жингээр нөхнө.
Хэмжих нэгж нь тонн байна.
Бохир жин гэж хилээр гарсан болон орсон барааг онцлог шинжээр нь ялгалгүйгээр
бөөнд нь жинлэж, нэг нэгжээр илэрхийлснийг бохир жин гэнэ. Бохир жингээс тээврийн
хэрэгслийн жинг тооцно. Тухайлбал, импортоор оруулж ирсэн төрөл бүрийн барааг тусгай
жинлэгч төхөөрөмж ашиглан тээврийн хэрэгсэлтэй нь хамт хэмжсэн жингээс тээврийн
хэрэгслийн жинг хасч тооцсоныг хэлнэ.
2 дугаар мөрөнд дамжин өнгөрсөн ачааны хэмжээг нөхнө. Хэмжих нэгж нь тонн
байна.
Дамжин өнгөрөх ачаа гэдэг нь Монгол Улсын хилийг нэвтэрч, Монгол улсын нутаг
дэвсгэрээр дамжин өнгөрүүлж гуравдагч оронд тээвэрлэсэн ачааг хэлнэ.
3 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан нийт зорчигчдын тоог нөхнө. Нийт зорчигчдын
тоо нь хилээр зорчсон Монгол Улсын иргэн болон гадаадын иргэний нийлбэртэй тэнцүү
байна. (мөр3=мөр4+мөр5)
4 дүгээр мөрөнд хилээр орсон, гарсан нийт Монгол Улсын иргэн зорчигчийн тоог
нөхнө. Хилээр орсон, гарсан Монгол Улсын иргэний тоо нийт зорчигчийн тооноос бага буюу
тэнцүү байна. (мөр4≤мөр3).
Монгол улсын иргэн зорчигчид Монгол Улсад байнга оршин суудаг, улсын хилээр түр
гарч, эсхүл буцаж орж байгаа хувь хүнийг хамруулна.
5 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан нийт гадаадын иргэний тоог нөхнө. Хилээр
орсон, гарсан нийт гадаадын иргэний тоо нь нийт зорчигчийн тооноос бага буюу тэнцүү
байна. (мөр5≤мөр3).
Гадаадын иргэн, зорчигчид Монгол Улсад байнга оршин суудаггүй, улсын хилээр түр
орж, эсхүл түүнээс буцаж гарч байгаа хувь хүнийг хамруулна.
6 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан нийт тээврийн хэрэгслийн тоог нөхнө. Хилээр
орсон, гарсан нийт тээврийн хэрэгслийн тоо нь ачааны автомашин, ачааны вагон, зүтгүүр,
нисэх онгоц, суудлын автомашин, суудлын вагоны тооны нийлбэртэй тэнцүү байна. (мөр6=
мөр7+мөр8+мөр9+мөр10+мөр11+мөр12). Хэмжих нэгж нь тоо, ширхэг байна.
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“Тээврийн хэрэгсэл”-д бараа болон зорчигчийг улс хооронд тээвэрлэж гаалийн
хилээр 6 сараас дээшгүй хугацаагаар нэвтрэх бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, үүнд ачааны
автомашин, ачааны вагон, зүтгүүр, нисэх онгоц, суудлын автомашин, суудлын вагоныг
хамруулан бүртгэнэ.
7 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан бүх төрлийн ачааны автомашин, нийт дүнг
нөхнө. Хилээр орсон, гарсан нийт ачааны автомашины тоо нь хилээр орсон, гарсан нийт
тээврийн хэрэгслийн тооноос бага буюу тэнцүү байна. (мөр7≤мөр6).
8 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан ачааны вагоны тоо, нийт дүнг нөхнө. Хилээр
орсон, гарсан ачааны вагоны тоо нь хилээр орсон, гарсан нийт тээврийн хэрэгслийн тооноос
бага буюу тэнцүү байна. (мөр8≤мөр6).
9 дүгээр мөрөнд хилээр орсон, гарсан вагон зүтгүүрийн тоо, нийт дүнг нөхнө.
Хилээр орсон, гарсан зүтгүүрийн тоо нь хилээр орсон, гарсан нийт тээврийн хэрэгслийн
тооноос бага буюу тэнцүү байна. (мөр9≤мөр6).
10 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан нисэх онгоцны тоо, нийт дүнг нөхнө. Хилээр
орсон, гарсан нисэх онгоцны тоо нь хилээр орсон, гарсан нийт тээврийн хэрэгслийн тооноос
бага буюу тэнцүү байна. (мөр10≤мөр6).
11 дүгээр мөрөнд хилээр орсон, гарсан суудлын автомашины тоо, нийт дүнг
нөхнө. Хилээр орсон, гарсан суудлын машины тоо нь хилээр орсон, гарсан нийт тээврийн
хэрэгслийн тооноос бага буюу тэнцүү байна. (мөр11≤мөр6).
12 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан суудлын вагоны тоо, нийт дүнг нөхнө.
Хилээр орсон, гарсан суудлын вагоны тоо нь хилээр орсон, гарсан нийт тээврийн хэрэгслийн
тооноос бага буюу тэнцүү байна. (мөр12≤мөр6).
13 дугаар мөрөнд дээрх дурдагдсанаас бусад тээврийн хэрэгслийн тоо, нийт дүнг
нөхнө. Хилээр орсон, гарсан бусад тээврийн хэрэгслийн тоо нь хилээр орсон, гарсан нийт
тээврийн хэрэгслийн тооноос бага буюу тэнцүү байна. (мөр13≤мөр6).
14 дүгээр мөрөнд хилээр орсон, гарсан шуудан илгээмж, түүний нийт дүнг нөхнө.
Шуудан илгээмжийн дүн нь бичиг захидал, боодол, дипломат ачаа, илгээлтийн дүнгийн
нийлбэртэй тэнцүү байна. (мөр13=мөр14+мөр15+мөр16+мөр17). Хэмжих нэгж нь тоо,
ширхэг байна.
Шуудангийн илгээмж гэдэгт Монгол Улсын шуудангийн тухай хуульд тодорхойлсон
бичиг захидал, боодол, илгээлтийн хэлбэртэй биет зүйлийг хамруулан ойлгоно.
15 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан бичиг захидлын тоог нөхнө. Хилээр
орсон, гарсан бичиг, захидлын тоо нь шуудан илгээмжийн тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(мөр14≤мөр13).
“Бичиг захидал”-д тодорхой этгээдэд хаягласан, 500 граммаас илүүгүй жинтэй,
дугтуйлсан болон дугтуйлаагүй шуудангийн илгээмжийг хамруулан ойлгоно.
16 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан боодлын тоог нөхнө. Хилээр орсон, гарсан
боодлын тоо нь шуудан илгээмжийн тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(мөр15≤мөр13).
“Боодол”-д 1000 граммаас илүүгүй жинтэй, урт нь 245 мм, өндөр нь 35 мм, өргөн
нь 150 мм-ээс илүүгүй хэмжээтэй савласан, захидлаас бусад шуудангийн илгээмжийг
хамруулан ойлгоно.
17 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан дипломат ачааны тоог нөхнө. Хилээр
орсон, гарсан дипломат ачааны тоо нь шуудан илгээмжийн тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(мөр16≤мөр13).
“Дипломат бараанд” гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй
адилтгах бусад байгууллагын албан хэрэгцээний бараа, гадаадын дипломат төлөөлөгчийн
газрын тэргүүн, дипломат ажилтан, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн суух улсдаа шилжин
суурьшихад шаардагдах хувийн хэрэглээний эд зүйл, гадаадын дипломат төлөөлөгчийн
газрын үйлчилгээ, техникийн ажилтан, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд Монгол Улсын
иргэн биш, Монгол Улсад байнга оршин суугч биш бол суух улсдаа шилжин суурьшихад
шаардагдах хувийн хэрэглээний эд зүйл, дипломат шууданг хамруулна.
18 дугаар мөрөнд хилээр орсон, гарсан илгээлтийн тоог нөхнө. Хилээр орсон,
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гарсан илгээлтийн тоо нь шуудан илгээмжийн тооноос бага буюу тэнцүү байна.
(мөр17≤мөр13).
Овор хэмжээгээрээ боодлоос том шуудангийн илгээмжийг “Илгээлт”-д хамруулан
ойлгоно.
1 дүгээр баганад тайлант хугацаанд бий болсон хилийн хөдөлгөөний орсон дүнг
өссөн дүнгээр нөхнө.
2 дугаар баганад тайлант хугацаанд бий болсон хилийн хөдөлгөөний гарсан дүнг
өссөн дүнгээр нөхнө.
3 дугаар баганад тайлант хугацаанд бий болсон хилийн хөдөлгөөний нийт дүнг
нөхнө. Хилийн хөдөлгөөний нийт дүн нь орсон болон гарсан дүнгүүдийн нийлбэртэй тэнцүү
байна. (багана3=багана1+багана2)
4 дүгээр баганад хилийн хөдөлгөөний орсон дүнг тайлант сарын гүйцэтгэлээр нөхнө.
5 дугаар баганад хилийн хөдөлгөөний гарсан дүнг тайлант сарын гүйцэтгэлээр
нөхнө.
6 дугаар баганад хилийн хөдөлгөөний нийт дүнг тайлант сарын гүйцэтгэлээр нөхнө.
Хилийн хөдөлгөөний тайлант сарын нийт дүн нь орсон болон гарсан дүнгүүдийн нийлбэртэй
тэнцүү байна. (багана6=багана4+багана5).
ХИЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 20..ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ,
ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДООР (З-ГМ-14Б)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-14Б-г хилийн хөдөлгөөний мэдээг гаалийн газар, хороод буюу боомтоор
нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Мэдээг үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд, гаалийн газар, хороод буюу боомт тус бүрээр
нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Хилийн хөдөлгөөний мэдээг тайлант сарын гүйцэтгэлээр гаргана.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон хилийн хөдөлгөөний мэдээг гаргасан гаалийн
газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн
нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна. (мөр1=мөр2:мөр20)
1 дүгээр баганад тухайн боомтоор орсон вагон зүтгүүрийн тоог нөхнө.
2 дугаар баганад тухайн боомтоор гарсан вагон зүтгүүрийн тоог нөхнө.
3 дугаар баганад тухайн боомтоор орсон суудлын вагоны тоог нөхнө.
4 дүгээр баганад тухайн боомтоор гарсан суудлын вагоны тоог нөхнө.
5 дугаар баганад тухайн боомтоор орсон ачааны вагоны тоог нөхнө.
6 дугаар баганад тухайн боомтоор гарсан ачааны вагоны тоог нөхнө.
7 дугаар баганад тухайн боомтоор орсон нисэх онгоцны тоог нөхнө.
8 дугаар баганад тухайн боомтоор гарсан нисэх онгоцны тоог нөхнө.
9 дүгээр баганад тухайн боомтоор орсон худалдааны бус зориулалттай суудлын
автомашины тоог нөхнө.
10 дугаар баганад тухайн боомтоор гарсан худалдааны бус зориулалттай суудлын
автомашины тоог нөхнө.
11 дүгээр баганад тухайн боомтоор орсон худалдааны бус зориулалттай ачааны
автомашины тоог нөхнө.
12 дугаар баганад тухайн боомтоор гарсан худалдааны бус зориулалттай ачааны
автомашины тоог нөхнө.
725

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

нөхнө.
нөхнө.

13 дугаар баганад тухайн боомтоор орсон Монгол Улсын иргэн зорчигчийн тоог
14 дүгээр баганад тухайн боомтоор гарсан Монгол Улсын иргэн зорчигчийн тоог

Монгол улсын иргэн зорчигчид Монгол Улсад байнга оршин суудаг, улсын хилээр
түр гарч, эсхүл буцаж орж байгаа хувь хүнийг хамруулна.
15 дугаар баганад тухайн боомтоор орсон гадаадын иргэн, зорчигчдын тоог бүртгэнэ.
16 дугаар баганад тухайн боомтоор гарсан гадаадын иргэн, зорчигчдын тоог
бүртгэнэ.
Гадаадын иргэн, зорчигчид Гадаадын иргэн, зорчигчид Монгол Улсад байнга оршин
суудаггүй, улсын хилээр түр орж, эсхүл түүнээс буцаж гарч байгаа хувь хүнийг хамруулна.
17 дугаар баганад тухайн боомтоор орсон ачаа, тээшийг бүртгэнэ.
18 дугаар баганад тухайн боомтоор гарсан ачаа, тээшийг бүртгэнэ.
19 дүгээр баганад тухайн боомтоор орсон дамжин өнгөрөх ачааг бүртгэнэ.
20 дугаар баганад тухайн боомтоор гарсан дамжин өнгөрөх ачааг бүртгэнэ.
Дамжин өнгөрөх ачаанд Монгол Улсын хилийг нэвтэрч, Монгол улсын нутаг
дэвсгэрээр дамжин өнгөрүүлж гуравдагч оронд тээвэрлэсэн ачааг хамруулна.
21 дүгээр баганад тухайн боомтоор орсон дипломат ачааг бүртгэнэ.
22 дугаар баганад тухайн боомтоор гарсан дипломат ачааг бүртгэнэ. “Дипломат
ачаа”-д гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын
албан хэрэгцээний бараа, гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн, дипломат
ажилтан, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн суух улсдаа шилжин суурьшихад шаардагдах
хувийн хэрэглээний эд зүйл, гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газрын үйлчилгээ, техникийн
ажилтан, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд Монгол Улсын иргэн биш, Монгол Улсад байнга
оршин суугч биш бол суух улсдаа шилжин суурьшихад шаардагдах хувийн хэрэглээний эд
зүйл, дипломат шууданг хамруулна.
ГААЛИЙН БАТАЛГААТ БҮСИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН
МЭДЭЭ (З-ГМ-15)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-15-г гаалийн баталгаат бүсийн мэдээг гаалийн газар, хороо тус бүрээр
гаргаж, нэгтгэхэд ашиглана. Гаалийн газар, хороод нь гаалийн баталгаат бүсийн мэдээг
үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж,
ирүүлнэ.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, код: Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн
газар, хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
Газар, хорооны кодыг маягтын зааварт хавсралт хүснэгт 1-ээс харж нөхнө. Кодыг 2
оронгоор нөхнө. Тухайлбал, Гаалийн ерөнхий газар 01, УБ хотын гаалийн газар 02 гэх мэт.
2. Аймаг, нийслэл: Тухайн гаалийн газар, хорооны байршиж байгаа байршлын
нэрийг аймаг, нийслэлээр ялган, гаргацтай бичиж, кодыг маягтын зааварт тусгасан аймаг,
нийслэлийн код, хавсралт 2-оос харж нөхнө.
3.Сум, дүүрэг: Тухайн гаалийн газар хорооны байршиж байгаа сум, дүүргийн нэрийг
гаргацтай бичиж, холбогдох кодыг маягтын зааварт тусгагдсан сум, дүүргийн кодоос харж
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
Гаалийн баталгаат бүсэд гаалийн баталгаат агуулах, үйлдвэрийн болон
үзэсгэлэнгийн газар, барилгын талбай, гаалийн тусгай бүс, татваргүй барааны дэлгүүрийг
хамруулна.
Гаалийн баталгаат агуулахад зах зээл хайх боломжийг бүрдүүлэх, гаалийн болон
бусад татвар төлөх хугацаа олгох зорилгоор шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримтыг үндэслэн
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барааг гаалийн баталгаат агуулахын горимд байршуулахаар олгосон агуулах, байр сав,
байгууламж, ил талбайг хамруулна.
Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарт улсын эдийн засагт тэргүүлэх ач холбогдол
бүхий тодорхой салбар, тэргүүлэх чиглэлийн үйлдвэрлэлийг хөхиүлэн дэмжих, тодорхой
нэрийн барааны дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор гаалийн
нутаг дэвсгэр дээр ажиллах үйлдвэрийн газрыг хамруулна.
Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газарт тэргүүний техник технологи судлах,
захиалах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор гаалийн нутаг дэвсгэр дээр ажиллах үзэсгэлэнгийн
танхимын байр /шоу рүүм/-ыг хамруулна.
Гаалийн баталгаат барилгын талбайд Монгол Улсын эдийн засагт стратегийн
чухал ач холбогдол бүхий барилга байгууламжийг гадаадын материал ашиглан барих ажлыг
хөхиүлэн дэмжих зорилгоор гаалийн нутаг дэвсгэр дээр байгуулсан барилгын талбайг
хамруулна.
Гаалийн тусгай бүсэд тодорхой нэг салбарын хөгжлийг дэмжих, дэвшилтэт техник
технологи нэвтрүүлэх, хөрөнгө оруулалтын таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор гаалийн
нутаг дэвсгэр дээр байгуулсан бүсийн нутаг дэвсгэрийг хамруулна.
Гаалийн баталгаат бүсийн мэдээг гаалийн баталгаат бүсийн тоо, тайлант хугацааны
эхэнд байсан, нэмэгдсэн, гаргасан, үүнээс гадаад, дотоодод гаргасан, ханшийн зөрүү,
тайлант хугацааны эцэст байсан, татварын дүн гэсэн үзүүлэлтүүдээр, гаалийн баталгаат
бүсийн төрлөөр, өссөн дүнгээр гаргана.
1 дүгээр баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах нутаг дэвсгэрт орших
гаалийн баталгаат бүсийн тоог төрлөөр задлан нөхнө.
2 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах нутаг дэвсгэрт орших
гаалийн баталгаат бүсэд тайлант хугацааны эхэнд байсан барааны дүнг нөхнө. Хэмжих нэгж
нь ам.доллар байна. Гаалийн баталгаат бүсэд тайлант хугацааны эхэнд байсан бараанд
дараах барааг хамруулна. Үүнд:
- Гаалийн тухай хуулийн 142.1-д заасан барааг ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/42
дугаар тушаалын Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн баталгаат
агуулахын горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.3 дахь хэсэгт заасан горимын кодоор
гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан,
- Гаалийн тухай хуулийн 150.1-д заасан барааг барааг ГТЕГ-ын даргын 2016 оны
А/42 дугаар тушаалын Хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн баталгаат
үйлдвэрийн газрын горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4 дэх хэсэгт заасан горимын
кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан,
- Гаалийн тухай хуулийн 157.1-д заасан барааг ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/42
дугаар тушаалын Гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн баталгаат
үзэсгэлэнгийн газрын горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4 дэх хэсэгт заасан горимын
кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан,
- Гаалийн тухай хуулийн 164.1-д заасан барааг ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/42
дугаар тушаалын Дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн баталгаат
барилгын талбайн горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4 дэх хэсэгт заасан горимын
кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан,
- Гаалийн тухай хуулийн 175.1-д заасан барааг ГЕГ-ын даргын 2008 оны 678 дугаар
тушаалын 6 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн тусгай бүсийн гаалийн
бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4 дэх хэсэгт заасан горимын
кодуудад байршуулсан барааны дүн
3 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах нутаг дэвсгэрт орших
гаалийн баталгаат бүсэд тайлант хугацаанд нэмэгдсэн барааны дүнг нөхнө. Хэмжих нэгж нь
ам доллар байна. Гаалийн баталгаат бүсэд нэмэгдсэн бараанд дараахь барааг хамруулна.
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Үүнд:

-

Гаалийн тухай хуулийн 142.1-д заасан барааг ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/42
дугаар тушаалын Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн баталгаат
агуулахын горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.3 дахь хэсэгт заасан горимын кодоор
гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан ,
- Гаалийн тухай хуулийн 150.1-д заасан барааг барааг ГТЕГ-ын даргын 2016 оны
А/42 дугаар тушаалын Хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн баталгаат
үйлдвэрийн газрын горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4 дэх хэсэгт заасан горимын
кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан,
- Гаалийн тухай хуулийн 157.1-д заасан барааг ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/42
дугаар тушаалын Гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн баталгаат
үзэсгэлэнгийн газрын горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4 дэх хэсэгт заасан горимын
кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан,
- Гаалийн тухай хуулийн 164.1-д заасан барааг ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/42
дугаар тушаалын Дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн баталгаат
барилгын талбайн горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4 дэх хэсэгт заасан горимын
кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан,
- Гаалийн тухай хуулийн 175.1-д заасан барааг ГЕГ-ын даргын 2008 оны 678 дугаар
тушаалын Зургаадугаар хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн тусгай бүсийн гаалийн
бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4 дэх хэсэгт заасан горимын
кодуудад байршуулсан барааны дүн,
4 дүгээр баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах нутаг дэвсгэрт орших
гаалийн баталгаат бүсээс тайлант хугацаанд гаргасан барааны дүнг нөхнө. Хэмжих нэгж нь
ам доллар байна.
Гаалийн баталгаат бүсээс тайлант хугацаанд гаргасан барааны дүн нь тухайн гаалийн
баталгаат бүсээс гадаадад болон дотоодод гаргасан барааны дүнтэй тэнцүү байна.
(багана4=багана5+багана6).
Тайлант хугацаанд гаалийн баталгаат бүсээс хилийн чанад руу буцаан гаргасан,
гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн оруулсан, мөн бусад баталгаат бүс рүү оруулсан барааг
гаргасан бараанд хамруулна.
5 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах нутаг дэвсгэрт орших
гаалийн баталгаат бүсээс тайлант хугацаанд гадаадад гаргасан барааны дүнг нөхнө.
Хэмжих нэгж нь ам.доллар байна.
Тухайн гаалийн баталгаат бүсээс гадаадад гаргасан барааны дүн нь тайлант
хугацаанд гаргасан барааны нийт дүнгээс бага буюу тэнцүү байна. (багана5≤багана4).
Үүнд:

Гаалийн баталгаат бүсээс гадаадад гаргасан бараанд дараах барааг хамруулна.
-

Гаалийн тухай хуулийн 116 дугаар зүйлийн 116.1.2-т заасан барааг ГТЕГ-ын
даргын 2016 оны А/41 дүгээр тушаалын Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан
“Барааг хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.3 дахь
хэсэгт заасан горимын хүснэгтийн 6-д заасан 141-144 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт
хийж байршуулсан барааны статистик дүн.
- Гаалийн тухай хуулийн 133 дугаар зүйлийн 133.1.2-т заасан барааг ГТЕГ-ын
даргын 2016 оны А/41 дүгээр тушаалын Хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан
“Барааг хилийн чанадад буцаан гаргах горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4 дэх
хэсэгт заасан горимын хүснэгтийн 5-д заасан 310-313 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт
хийж байршуулсан барааны статистик дүн.
6 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах нутаг дэвсгэрт орших
гаалийн баталгаат бүсээс тайлант хугацаанд дотоодод гаргасан барааны дүнг нөхнө. Хэмжих
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нэгж нь ам.доллар байна. Тухайн гаалийн баталгаат бүсээс дотоодод гаргасан барааны дүн
нь тайлант хугацаанд барааны нийт дүнгээс бага буюу тэнцүү байна. (багана6≤багана4).
Гаалийн баталгаат бүсэд нэмэгдсэн тайлант хугацаанд дотоодод гаргасан бараанд
дараах барааг хамруулна. Үүнд:
- Гаалийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1.2-т заасан барааг ГТЕГ-ын даргын
2016 оны А/40 дүгээр тушаалын Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Барааг
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.3 дахь
хэсэгт заасан горимын хүснэгтийн 2-4-т заасан “Бусад горимоос оруулах бараа”,
6-д заасан 406 кодоор, 7-д заасан 410 кодоор, 15-д заасан 451-455 кодоор, 1617-д заасан 457-459 кодоор, 19-д заасан 471-472 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт
хийж байршуулсан барааны дүн,
- Гаалийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.1.2-т заасан барааг ГТЕГ-ын даргын
2016 оны А/40 дүгээр тушаалын Хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Барааг
дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4
дэх хэсэгт заасан горимын хүснэгтийн 3-т заасан 581-582, 4-т заасан 591-592
кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан барааны дүн,
- Гаалийн тухай хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.1.2-т заасан барааг ГТЕГ-ын
даргын 2016 оны А/40 дүгээр тушаалын Тавдугаар хавсралтаар батлагдсан
“Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах горим хэрэгжүүлэх журам”-ын
2.2 дахь хэсэгт заасан горимын хүснэгтийн 4-т заасан 631-634 кодоор гаалийн
бүрдүүлэлт хийж байршуулсан барааны дүн,
7 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах нутаг дэвсгэрт орших гаалийн
баталгаат бүсийн бараа хөдөлгөөн ороход гарсан ханшийн зөрүүг нөхнө. Гаалийн тухай
хуульд заасны дагуу барааг Гаалийн баталгаат бүсэд оруулах, тэндээс гаргах гаалийн
бүрдүүлэлт хийхдээ ийнхүү оруулах, эсхүл гаргах өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа
гаалийн хууль тогтоомж, валютын ханш, гаалийн тарифыг баримталж, ханшийн зөрүүг
нөхнө.
8 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах нутаг дэвсгэрт орших
гаалийн баталгаат бүсэд тайлант хугацааны эцэст байсан барааны дүнг нөхнө. Хэмжих
нэгж нь ам.доллар байна. Тайлант хугацааны эцсийн дүн нь тайлант хугацааны эхний дүн
дээр нэмэгдсэн болон ханшийн зөрүүний дүнгүүдийг тус тус нэмж гарсан дүнгээс гаргасан
барааны дүнг хассантай тэнцүү байна. (багана8=багана2+багана3-багана4+багана7).
9 дүгээр баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах нутаг дэвсгэрт орших гаалийн
баталгаат бүсээс төлсөн татварын дүнг нөхнө. Татварт Гаалийн тариф, гаалийн татварын
тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2, 3.1.3-т заасан татваруудыг хамруулна.
ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ 20.. ОНЫ .. САРЫН
МЭДЭЭ (З-ГМ-16)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-16-г татваргүй барааны дэлгүүрийн мэдээг нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Гаалийн газар, хороод нь гаалийн баталгаат бүсийн мэдээг үзүүлэлт бүрээр, бүрэн
гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Барааг татвар үл шингэсэн үнээр борлуулах дэлгүүрийг татваргүй барааны дэлгүүр
гэж үзнэ.
Татваргүй барааны дэлгүүрийн мэдээг үнийн дүнгээр, өссөн дүнгээр гаргана. Хэмжих
нэгж нь ам.доллар байна.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
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хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон татваргүй барааны дэлгүүрийн мэдээг гаргасан
гаалийн газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн үзүүлэлтүүдийн
дүнгийн нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна. (мөр1=мөр2:мөр20)
1 дүгээр баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах, хяналт тавих гаалийн
нутаг дэвсгэрт орших татваргүй барааны дэлгүүрийн нийт дүнг нөхнө.
2 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах, хяналт тавих гаалийн
нутаг дэвсгэрт орших татваргүй барааны дэлгүүрийн тайлант хугацааны эхэнд байсан
барааны дүнг нөхнө. Хэмжих нэгж нь ам.доллар байна.
ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/42 дугаар тушаалын Тавдугаар хавсралтаар батлагдсан
“Татваргүй барааны дэлгүүрийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 4.1.15 дахь хэсэгт заасны
дагуу гаргах мэдээний хугацааг тооцож эхлэх өдөр тухайн бүсэд байгаа барааны дүнгээр
татваргүй барааны дэлгүүрийн тайлант хугацааны эхэнд байсан барааны дүнг тооцно.
3 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах, хяналт тавих гаалийн
нутаг дэвсгэрт орших татваргүй барааны дэлгүүрийн бараа татан авалтын дүнг нөхнө.
Хэмжих нэгж нь ам.доллар байна.
Гаалийн тухай хуулийн 170 дугаар зүйл, ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/42 дугаар
тушаалын Тавдугаар хавсралтаар батлагдсан “Татваргүй барааны дэлгүүрийн горим
хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.5-д заасан хүснэгтийн 1-4-т заасан горимын кодоор гаалийн
бүрдүүлэлт хийсэн барааны дүнг барааны татан авалтад тооцно.
4 дүгээр баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах, хяналт тавих гаалийн
нутаг дэвсгэрт орших татваргүй барааны дэлгүүрийн бараанаас салбар дэлгүүрт шилжүүлсэн
дүнг нөхнө.
ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/42 дугаар тушаалын Тавдугаар хавсралтаар батлагдсан
“Татваргүй барааны дэлгүүрийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.6-д заасан горимын кодоор
гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн барааны дүнгээр татваргүй барааны дэлгүүрийн бараанаас
салбар дэлгүүрт шилжүүлсэн дүнг тооцно.
5 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах, хяналт тавих гаалийн
нутаг дэвсгэрт орших татваргүй барааны дэлгүүрийн бараанаас буцаан гаргасан барааны
дүнг нөхнө.
Гаалийн тухай хуулийн 133 дугаар зүйлийн 133.1.2-т заасан барааг ГТЕГ-ын даргын
2016 оны А/41 дүгээр тушаалын Хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Барааг хилийн
чанадад буцаан гаргах горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.4. дахь хэсэгт заасан горимын
хүснэгтийн 5-д заасан 314 кодоор гаалийн бүрдүүлэлт хийж байршуулсан барааны дүнгаар
татваргүй барааны дэлгүүрээс буцаан гаргасан дүнг тооцож, нөхнө.
6 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах, хяналт тавих гаалийн
нутаг дэвсгэрт орших татваргүй барааны дэлгүүрийн бараанд хөдөлгөөн хийхэд гарсан
ханшийн зөрүүг нөхнө.
Гаалийн баталгаат бүсэд оруулах, тэндээс гаргах бараанд гаалийн бүрдүүлэлт
хийхдээ ийнхүү оруулах, эсхүл гаргах өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа гаалийн хууль
тогтоомж, валютын ханш, гаалийн тарифыг баримтална гэж Гаалийн тухай хуулинд заасны
дагуу гарсан ханшийн зөрүүг нөхнө.
7 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах, хяналт тавих гаалийн нутаг
дэвсгэрт орших татваргүй барааны дэлгүүрийн бараанаас борлуулсан дүнг нөхнө.
Гаалийн тухай хуулийн 171 дүгээр зүйлийн 171.1.5 дахь хэсэгт зааснаар борлуулсан
барааны дүнг үүнд хамруулан ойлгоно.
8 дугаар баганад тухайн гаалийн газар, хороодод харьяалах, хяналт тавих гаалийн
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нутаг дэвсгэрт орших татваргүй барааны дэлгүүрийн тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл
барааны үнийн дүнг нөхнө.
Тайлант сарын эцсийн үлдэгдлийн дүн нь дараа сарын эхний үлдэгдлийн дүнтэй
тэнцүү байна.
Эцсийн үлдэгдлийн дүн нь тайлант хугацааны эхэнд байсан барааны дүн
дээр татан авалт хийсэн, салбар дэлгүүрт шилжүүлсэн дүнг тус тус нэмж, буцаан
гаргасан дүн, ханшийн зөрүүний дүн, борлуулсан дүнг хассан дүнтэй тэнцүү байна.
(багана8=багана2+багана3+багана4-багана5-багана6-багана7)
ГААЛИЙН ЗӨРЧЛИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН
МЭДЭЭ (З-ГМ-17)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-17-г гаалийн зөрчлийн мэдээг нэгтгэн гаргахад ашиглана.
Гаалийн газар, хороод нь гаалийн зөрчлийн мэдээг үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд,
нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ. Гаалийн зөрчлийн мэдээг
тайлант сар болон өссөн дүнгээр гаргана.
Гаалийн зөрчил гэж гаалийн хуулийг зөрчсөн эсхүл зөрчихийг завдсан аливаа
үйлдэл, эс үйлдлийг хэлнэ. Гаалийн эрх зүйн харилцаанд оролцогчид нь гаалийн хууль
тогтоомж түүнд нийцүүлэн эрх бүхий албан тушаалтнаас батлан гаргасан хууль эрх зүйн
актыг биелүүлээгүйн улмаас гарсан зөрчлийг гаалийн зөрчилд хамруулна.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон гаалийн зөрчлийн мэдээг гаргасан гаалийн
газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн
нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна. (мөр1=мөр2:мөр20)
1 дүгээр баганад гарсан нийт гаалийн зөрчлийн тоог гаалийн газар, хороодоор,
тайлант сарын дүнгээр нөхнө. Тайлант сард гарсан нийт зөрчлийн тоо нь хялбаршуулсан
журмаар шийдвэрлэсэн зөрчил, зөрчлийн хэрэг бүртгэл хийсэн зөрчил, харьяаллын дагуу
шилжүүлсэн зөрчил, захиргааны зөрчил, эрүүгийн хэргийн зөрчлийн тооны тайлант сарын
дүнгүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
(багана1=багана3+багана5+багана7+багана9+багана11).
2 дугаар баганад нийт гаалийн зөрчлийн тоог гаалийн газар, хороодоор, өссөн дүнгээр
нөхнө. Тайлант сард гарсан нийт зөрчлийн тоо нь хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн
зөрчил, зөрчлийн хэрэг бүртгэл хийсэн зөрчил, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн зөрчил,
захиргааны зөрчил, эрүүгийн хэргийн зөрчлийн тооны тайлант сарын өссөн дүнгүүдийн
нийлбэртэй тэнцүү байна. (багана2=багана4+багана6).
3 дугаар баганад хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн зөрчлийн тоог гаалийн
газар хороодоор, тайлант сарын дүнгээр нөхнө.
4 дүгээр баганад хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн зөрчлийн тоог гаалийн
газар хороодоор, өссөн дүнгээр нөхнө
5 дугаар баганад зөрчлийн хэрэг бүртгэл хийсэн зөрчлийн тоог гаалийн газар
хороодоор, тайлант сарын дүнгээр нөхнө.
6 дугаар баганад зөрчлийн хэрэг бүртгэл хийсэн зөрчлийн тоог гаалийн газар
хороодоор, өссөн дүнгээр нөхнө.
7 дугаар баганад харьяаллын дагуу шилжүүлсэн зөрчлийн тоог гаалийн газар
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хороодоор, тайлант сарын дүнгээр нөхнө.
8 дугаар баганад харьяаллын дагуу шилжүүлсэн зөрчлийн тоог гаалийн газар
хороодоор, өссөн дүнгээр нөхнө.
9 дүгээр баганад захиргааны зөрчлийн тоог гаалийн газар, хороодоор, тайлант
сарын дүнгээр нөхнө.
10 дугаар баганад захиргааны зөрчлийн тоог гаалийн газар, хороодоор, өссөн
дүнгээр нөхнө.
11 дүгээр баганад эрүүгийн хэргийн тоог тайлант сарын дүнгээр нөхнө.
12 дугаар баганад эрүүгийн хэргийн тоог өссөн дүнгээр нөхнө.
13 дугаар баганад ногдуулсан торгуулийг тайлант сарын дүнгээр нөхнө. Хэмжих
нэгж нь сая төгрөг байна.
14 дүгээр баганад ногдуулсан торгуулийн тоог өссөн дүнгээр нөхнө. Хэмжих нэгж нь
сая төгрөг байна.
15 дугаар баганад захиргааны хэрэг бүртгэлээр ногдуулсан торгуулийн дүнг тайлант
сарын дүнгээр нөхнө. Хэмжих нэгж нь сая төгрөг байна.
16 дугаар баганад захиргааны хэрэг бүртгэлээр ногдуулсан торгуулийн дүнг өссөн
дүнгээр нөхнө. Хэмжих нэгж нь сая төгрөг байна.
17 дугаар баганад хураагдсан барааг тайлант сарын дүнгээр нөхнө. Хэмжих нэгж нь
сая төгрөг байна.
18 дугаар баганад хураагдсан барааг өссөн дүнгээр нөхнө. Хэмжих нэгж нь сая
төгрөг байна.
19 дүгээр баганад саатуулагдсан барааг тайлант сарын дүнгээр нөхнө. Хэмжих
нэгж нь сая төгрөг байна.
20 дугаар баганад саатуулагдсан барааг өссөн дүнгээр нөхнө. Хэмжих нэгж нь сая
төгрөг байна.
21 дүгээр баганад нөхөн төлсөн татварыг тайлант сараар нөхнө. Хэмжих нэгж нь
сая төгрөг байна.
22 дугаар баганад нөхөн төлсөн татварыг өссөн дүнгээр нөхнө. Хэмжих нэгж нь сая
төгрөг байна.
23 дугаар баганад захиргааны хэрэг бүртгэлээр нөхөн төлсөн татварыг тайлант
сарын дүнгээр нөхнө. Хэмжих нэгж нь сая төгрөг байна.
24 дүгээр баганад захиргааны хэрэг бүртгэлээр нөхөн төлсөн татварыг өссөн
дүнгээр нөхнө. Хэмжих нэгж нь сая төгрөг байна.
ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТӨЛӨВИЙН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ,
МЭДҮҮЛГИЙН ТООГООР (З-ГМ-18)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-18-г гаалийн хяналтын төлөв байдлын мэдээг мэдүүлгийн тоогоор
нэгтгэж, гаргахад ашиглана.
Гаалийн газар, хороод нь гаалийн хяналтын төлөв байдлын мэдээг үзүүлэлт бүрээр,
бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
байна.

Гаалийн хяналтын төлөв байдлын мэдээг өссөн дүнгээр гаргана. Хэмжих нэгж нь тоо

Хяналтын төлөвийг гаалийн бүх газар, хороод бүр хяналтын 3 төлөв бүрээр задалж
гаргана.
Гаалийн хяналтад мэдээллийн технологийг ашиглаж, эрсдэлийн удирдлагын систем
дэх мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгсэлд
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хийх гаалийн шалгалтын түвшнийг улаан, улбар шар, ногоон төлөвөөр илэрхийлнэ.
Улаан төлөв нь хяналтын “өндөр” түвшинг илэрхийлж, бичиг баримтын болон
бараанд шалгалт хийх төлөвийг харуулна.
Улбар шар төлөв нь хяналтын “дунд” түвшинг илэрхийлж, зөвхөн бичиг баримтын
шалгалт хийх төлөвийг харуулна.
Ногоон төлөв нь хяналтын “бага” түвшинг илэрхийлж, барааг эзэнд нь шууд олгох
төлөвийг харуулна.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-80 дугаар мөрөнд нийт дүн болон гаалийн хяналтын төлөвийн мэдүүлгийн
тоог гаргасан гаалийн газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор нөхсөн
үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна.
(мөр1=мөр5+мөр9+мөр13+мөр17+мөр21+мөр25+мөр29+мөр33+мөр37+мөр41+мөр45
+мөр49+мөр53+мөр57+мөр61+мөр65+мөр69+мөр73+мөр77)
Гаалийн газар, хороодоор гаргасан төлөв тус бүрийн дүнгийн нийлбэр нь нийт
дүнтэйгээ тэнцүү байна. Тухайлбал (мөр5=мөр6+мөр7+мөр8)
1 дүгээр баганад нийт мэдүүлгийн тоог гаалийн газар хороод, хяналтын төлөв тус
бүрээр задлан нөхнө. Нийт мэдүүлгийн тоо нь орсон, гарсан мэдүүлгийн нийлбэртэй тэнцүү
байна. (багана1=багана2+багана3).
2 дугаар баганад хилээр орсон мэдүүлгийн тоог гаалийн газар, хороод, хяналтын
төлөв байдал тус бүрээр нөхнө. Хилээр орсон мэдүүлгийн тоо нь нийт мэдүүлгийн тооноос
бага буюу тэнцүү байна. (багана2≤багана1).
3 дугаар баганад хилээр гарсан мэдүүлгийн тоог гаалийн газар, хороод, хяналтын
төлөв байдал тус бүрээр нөхнө. Хилээр гарсан мэдүүлгийн тоо нь нийт мэдүүлгийн тооноос
бага буюу тэнцүү байна. (багана3≤багана1).
4 дүгээр баганад Гаалийн газар, хороодоор мэдүүлэг тус бүрийн нийт дүнд эзлэх
хувийг нөхнө. Хяналтын төлөв тус бүрийн дүнг Гаалийн газар хороодын нийт мэдүүлгийн
тоонд харьцуулж, 100 хувиар үржүүлж, тооцно.
ГААЛИЙН ЛАВЛАХЫН 20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ
(З-ГМ-19)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-19-ыг гаалийн лавлахад гаалийн үйл ажиллагааны талаар ирсэн мэдээг
нэгтгэж, гаргахад ашиглана.
Гаалийн лавлахын мэдээг Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх газар үзүүлэлт бүрээр, бүрэн
гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
1 дүгээр мөрөнд лавлахад ирсэн лавлагааны нийт дүнг нөхнө. Лавлагааны нийт дүн
нь лавлагаа тус бүрийн тооны нийлбэртэй тэнцүү байна. (мөр1=мөр2+мөр3+мөр4+мөр5+
мөр6+мөр7+мөр8+мөр9+мөр10+мөр11+мөр12+мөр13+мөр14+ мөр15).
2 дугаар мөрөнд барааны ангиллын талаар хийсэн лавлагааны тоог нөхнө.
3 дугаар мөрөнд лавлагаа хийхээр биечлэн ирсэн лавлагааны тоог нөхнө.
4 дүгээр мөрөнд гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардагдах бичиг баримтын талаар хийсэн
лавлагааны тоог нөхнө.
5 дугаар мөрөнд гаалийн бүрдүүлэлтийн талаар хийсэн лавлагааны тоог нөхнө.
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нөхнө.

6 дугаар мөрөнд гаалийн лавлагаа авах хүсэлтийн тоог нөхнө.
7 дугаар мөрөнд гаалийн чиглэлийн сургалтын талаар хийсэн лавлагааны тоог

8 дугаар мөрөнд гаалийн татвар, хураамжийн талаар хийсэн лавлагааны тоог нөхнө.
9 дүгээр мөрөнд гаалийн хяналт, шалгалтын талаар хийсэн лавлагааны тоог нөхнө.
10 дугаар мөрөнд гаалийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээ зэргийн талаар өгсөн гомдол,
мэдээллийн тоог нөхнө.
11 дүгээр мөрөнд гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын талаар хийсэн лавлагааны тоог
нөхнө.
12 дугаар мөрөнд гаалийн програмын талаар хийсэн лавлагааны тоог нөхнө.
13 дугаар мөрөнд суудлын автомашины гаалийн татварын талаар хийсэн
лавлагааны тоог нөхнө.
14 дүгээр мөрөнд гаалийн байгууллагын хаяг, байршил, утасны талаар хийсэн
лавлагааны тоог нөхнө.
15 дугаар мөрөнд гаалийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар хийсэн дээрх
ангилалд тусгагдаагүй бусад лавлагааны тоог нөхнө.
1 дүгээр баганад лавлах мэдээний өссөн дүнг нөхнө. Лавлах мэдээний хэмжих нэгж
нь тоо байна.
2 дугаар баганад лавлах мэдээний тухайн сарын дүнг нөхнө.
ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 20.. ОНЫ .. САРЫН
МЭДЭЭ (З-ГМ-20)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-20-ийг Гаалийн төв лабораторийн шинжилгээний мэдээг барааны үнийн
дүнгээр нэгтгэж, гаргахад ашиглана.
Гаалийн газар, хороод нь гаалийн төв лабораторийн шинжилгээний мэдээг зарим
барааны нэр төрлөөр, үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт
хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Гаалийн гаалийн төв лабораторийн шинжилгээний мэдээг сараар, өссөн дүнгээр
гаргана. Хэмжих нэгж нь тоо байна.
Гаалийн төв лабораторийн шинжилгээний мэдээг өгөгдсөн барааны бүлгээр, дүгнэлт,
дээжийн тоо, дээжийн төрөл гэсэн үзүүлэлт тус бүрээр нөхнө.
Дүгнэлт гэж гаалийн газар, хороодоос гаалийн зорилгоор ирүүлсэн бараанд
магадлан шинжилгээ хийж, барааны ангиллын кодыг тодорхойлсон бичиг баримтыг хэлнэ.
Дээжийн тоо гэж гаалийн газар, хороодоос гаалийн зорилгоор ирүүлсэн барааны
тоо, ширхэгийг хэлнэ.
Дээжийн төрөл гэж үйлдвэрлэгчээс тухайн барааны төрөл, зүйл бүрээр гаргаж
байгаа ижил чанарын үзүүлэлттэй барааг хэлнэ.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн газар,
хороодын бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
2. Регистрийн дугаар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1-20 дугаар мөрөнд нийт дүн болон гаалийн хяналтын төлөвийн мэдүүлгийн
тоогоорх мэдээг гаргасан гаалийн газар, хороодын нэрийг бичнэ. Гаалийн газар, хороодоор
нөхсөн үзүүлэлтүүдийн дүнгийн нийлбэр нийт дүнтэй тэнцүү байна.
(мөр1=мөр2:мөр20)
1 дүгээр баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийгдэж, түүнээс гарсан
нийт дүгнэлтийн тоог нөхнө. Нийт дүгнэлтийн тоо нь нефтийн бүтээгдэхүүн, согтууруулах
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ундаа, тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, химийн бодис, хүнсний бүтээгдэхүүн, нүүрс ба эрдэс
түүхий эд, хайлуур жонш, малын гаралтай ширхэгт бүтээгдэхүүн, модон бүтээгдэхүүн, бусад
бүтээгдэхүүн тус бүр дээр хийгдсэн нийт дүгнэлтийн тоотой тэнцүү байна. (багана1=баган
а4+багана7+багана10+багана13+багана16+багана19+багана22+багана25+багана28+ба
гана31).
2 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн нийт барааны дээжийн тоог нөхнө.
Нийт дээжийн тоо нь нефтийн бүтээгдэхүүн, согтууруулах ундаа, тамхи, тамхин
бүтээгдэхүүн, химийн бодис, хүнсний бүтээгдэхүүн, нүүрс ба эрдэс түүхий эд, хайлуур
жонш, малын гаралтай ширхэгт бүтээгдэхүүн, модон бүтээгдэхүүн, бусад бүтээгдэхүүн тус
бүр дээр хийгдсэн нийт дээжийн тоотой тэнцүү байна.
(багана2=багана5+багана8+багана11+багана14+багана17+багана20+багана23+багана2
6+багана29+багана32).
3 дугаар баганад нийт дээжийн төрлийн тоог нөхнө. Нийт дээжийн төрлийн тоо нь
нефтийн бүтээгдэхүүн, согтууруулах ундаа, тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, химийн бодис,
хүнсний бүтээгдэхүүн, нүүрс ба эрдэс түүхий эд, хайлуур жонш, малын гаралтай ширхэгт
бүтээгдэхүүн, модон бүтээгдэхүүн, бусад бүтээгдэхүүн тус бүрийн нийт дээжийн төрлийн
тоотой тэнцүү байна.
(багана3=багана6+багана9+багана12+багана15+багана18+багана21+багана24+бага
на27+ багана30+багана33).
4 дүгээр баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан нефтийн
бүтээгдэхүүний дүгнэлтийн тоог нөхнө.
5 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн нефтийн бүтээгдэхүүний дээжийн тоог нөхнө.
6 дугаар баганад нефтийн бүтээгдэхүүний дээжийн төрлийн тоог нөхнө.
7 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан согтууруулах
ундааны дүгнэлтийн тоог нөхнө.
8 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн согтууруулах ундааны дээжийн тоог нөхнө.
9 дүгээр баганад согтууруулах ундааны дээжийн төрлийн тоог нөхнө.
10 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан тамхин
бүтээгдэхүүний дүгнэлтийн тоог нөхнө.
11 дүгээр баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн тамхин бүтээгдэхүүний дээжийн тоог нөхнө.
12 дугаар баганад тамхин бүтээгдэхүүний дээжийн төрлийн тоог нөхнө.
13 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан химийн
бодисын дүгнэлтийн тоог нөхнө.
14 дүгээр баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн химийн бодисын дээжийн тоог нөхнө.
15 дугаар баганад химийн бодисын дээжийн төрлийн тоог нөхнө.
16 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан хүнсний
бүтээгдэхүүний дүгнэлтийн тоог нөхнө.
17 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн хүнсний бүтээгдэхүүний дээжийн тоог нөхнө.
18 дугаар баганад хүнсний бүтээгдэхүүний дээжийн төрлийн тоог нөхнө.
19 дүгээр баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан нүүрс ба эрдэс
түүхий эдийн дүгнэлтийн тоог нөхнө.
20 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн нүүрс ба эрдэс түүхий эдийн дээжийн тоог нөхнө.
21 дүгээр баганад нүүрс ба эрдэс түүхий эдийн дээжийн төрлийн тоог нөхнө.
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22 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан хайлуур
жоншны дүгнэлтийн тоог нөхнө.
23 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн хайлуур жоншны дээжийн тоог нөхнө.
24 дүгээр баганад хайлуур жоншны дээжийн төрлийн тоог нөхнө.
25 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан малын гаралтай
ширхэгт материалын дүгнэлтийн тоог нөхнө.
26 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн малын гаралтай ширхэгт материалын дээжийн тоог нөхнө.
27 дугаар баганад малын гаралтай ширхэгт материалын дээжийн төрлийн тоог
нөхнө.
28 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан модон
бүтээгдэхүүний дүгнэлтийн тоог нөхнө.
29 дүгээр баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн модон бүтээгдэхүүний дээжийн тоог нөхнө.
30 дугаар баганад модон бүтээгдэхүүний дээжийн төрлийн тоог нөхнө.
31 дүгээр баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээнээс гарсан дээр дурдсан
ангилалд ороогүй бусад бүтээгдэхүүний дүгнэлтийн тоог нөхнө.
32 дугаар баганад гаалийн төв лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр гаалийн газар,
хороодоос ирүүлсэн дээр дурдсан ангилалд ороогүй дээжийн тоог нөхнө.
33 дугаар баганад дээр дурдсан ангилалд ороогүй дээжийн төрлийн тоог нөхнө.
ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН
20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ (З-ГМ-21А)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-21А-г гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын үр дүнг нэгтгэж, гаргахад
ашиглана.
Гаалийн газар, хороод нь гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын үр дүнг үзүүлэлт
бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын үр дүнг шалгалт хийгдсэн аж ахуйн нэгж,
иргэнээр, өссөн дүнгээр гаргана. Хэмжих нэгж нь сая төгрөг байна.
Гаалийн байгууллагаас гадаад худалдаанд оролцогчдын худалдааны мэдээлэл,
санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн болон анхан шатны бичиг баримт, цахим сангийн
мэдээллийг нягтлан шалгах замаар гаалийн мэдүүлгийн үнэн зөвийг тодорхойлох, хуулийн
хэрэгжилтэд үнэлэх зэрэг шалгалтыг гаалийн бүрдүүлэлтийн дараахь шалгалт гэж
ойлгоно.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, код: Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн
газар, хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
Газар, хорооны кодыг маягтын зааварт хавсралт хүснэгт 1-ээс харж нөхнө. Кодыг 2
оронгоор нөхнө. Тухайлбал, Гаалийн ерөнхий газар 01, УБ хотын гаалийн газар 02 гэх мэт.
2. Аймаг, нийслэл: Тухайн гаалийн газар, хорооны байршиж байгаа байршлын
нэрийг аймаг, нийслэлээр ялган, гаргацтай бичиж, кодыг маягтын зааварт тусгасан аймаг,
нийслэлийн код, хавсралт 2-оос харж нөхнө.
3.Сум, дүүрэг: Тухайн гаалийн газар хорооны байршиж байгаа сум, дүүргийн нэрийг
гаргацтай бичиж, холбогдох кодыг маягтын зааварт тусгагдсан сум, дүүргийн кодоос харж
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
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нөхнө.

1 дүгээр мөрөнд өмнөх онд тавигдсан актын үлдэгдэл дүнг аж ахуйн нэгж, иргэнээр

2 дугаар мөрөнд бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж,
иргэний тоог нөхнө.
3 дугаар мөрөнд бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтаар тогтоогдсон төлбөрийн актийн
дүнг нөхнө. Энэ дүн нь актаар тогтоогдсон төлбөр, актын барагдуулалт, төлбөрийн актын
үлдэгдэлтэй тэнцүү байна. (мөр3=мөр4+мөр12+мөр15).
4 дүгээр мөрөнд актаар тогтоогдсон төлбөрийн дүн нь торгуулийн дүн, барааны
тоо хэмжээг огт мэдүүлээгүй төлбөрийн дүн, барааны тоо хэмжээ, үнийг дутуу мэдүүлсэн
төлбөрийн дүн, үнэлгээний зөрчлийн төлбөрийн дүн, горимын шаардлага зөрчсөн төлбөрийн
дүн, барааны ангиллыг буруу мэдүүлсэн төлбөрийн дүн, бусад төлбөрийн дүнгийн
нийлбэртэй тэнцүү байна.
(мөр4=мөр5+мөр+мөр6+мөр7+мөр8+мөр9+мөр10+мөр11)
5 дугаар мөрөнд торгуулийн дүнг нөхнө. Торгуулийн дүн нь актаар тогтоосон
төлбөрийн нийт дүнгээс бага буюу тэнцүү байна. (мөр3≤мөр4)
6 дугаар мөрөнд барааны тоо, хэмжээг огт мэдүүлээгүйгээс тавигдсан төлбөрийн
дүнг нөхнө. Барааны тоо, хэмжээг огт мэдүүлээгүйгээс тавигдсан төлбөрийн дүн нь актаар
тогтоогдсон төлбөрийн дүнгээс бага буюу тэнцүү байна. (мөр5≤мөр4)
7 дугаар мөрөнд барааны тоо, хэмжээ, үнийг дутуу мэдүүлснээс тавигдсан
төлбөрийн дүнг нөхнө. Барааны тоо, хэмжээ, үнийг дутуу мэдүүлснээс тавигдсан төлбөрийн
дүн нь актаар тогтоогдсон төлбөрийн дүнгээс бага буюу тэнцүү байна.
(мөр6≤мөр4)
8 дугаар мөрөнд үнэлгээний зөрчилд тавигдсан төлбөрийн дүнг нөхнө. Үнэлгээний
зөрчилд тавигдсан төлбөрийн дүн нь актаар тогтоогдсон төлбөрийн дүнгээс бага буюу
тэнцүү байна. (мөр7≤мөр4)
9 дүгээр мөрөнд горимын шаардлага зөрчсөнөөс тавигдсан төлбөрийн дүнг нөхнө.
Горимын шаардлага зөрчсөнөөс тавигдсан төлбөрийн дүн нь актаар тогтоогдсон төлбөрийн
дүнгээс бага буюу тэнцүү байна. (мөр8≤мөр4)
10 дугаар мөрөнд барааны ангиллыг буруу мэдүүлснээс тавигдсан төлбөрийн дүнг
нөхнө. Барааны ангиллыг буруу мэдүүлснээс тавигдсан төлбөрийн дүн нь актаар тогтоогдсон
төлбөрийн дүнгээс бага буюу тэнцүү байна. (мөр9≤мөр4)
11 дүгээр мөрөнд 5-10 мөрөнд дурдсан төлбөрөөс бусад төлбөрийн дүнг нөхнө.
Бусад төлбөрийн дүн нь актаар тогтоогдсон төлбөрийн дүнгээс бага буюу тэнцүү байна.
(мөр10≤мөр4)
12 дугаар мөрөнд актын барагдуулалтыг нөхнө. Актын барагдуулалт нь төлөгдсөн
төлбөрийн дүн, мэргэжлийн зөвлөлийн хурал, шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй болгосон
төлбөрийн дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна. (мөр12=мөр13+мөр14).
13 дугаар мөрөнд актаар тогтоогдсон төлбөрөөс төлөгдсөн дүнг нөхнө. Төлөгдсөн
төлбөрийн дүн нь актын барагдуулалтын дүнгээс бага буюу тэнцүү байна.
(мөр13≤мөр12)
14 дүгээр мөрөнд мэргэжлийн зөвлөлийн хурал болон шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй
болсон төлбөрийн дүнг нөхнө. Мэргэжлийн зөвлөлийн хурал болон шүүхийн шийдвэрээр
хүчингүй болсон төлбөрийн дүн нь актын барагдуулалтын дүнгээс бага буюу тэнцүү байна.
(мөр14≤мөр12)
15 дугаар мөрөнд актаар тогтоогдсон төлбөрийн үлдэгдлийг нөхнө. Актаар
тогтоогдсон төлбөрийн үлдэгдэл нь өмнөх онд тавигдсан актын үлдэгдэл дүн, тайлант онд
актаар тогтоогдсон төлбөрийн дүнгийн нийлбэрээс актаар тогтоогдсон төлбөрөөс төлөгдсөн
дүн болон мэргэжлийн зөвлөлийн хурал болон шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй болсон
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төлбөрийн дүнгийн нийлбэрийг хассантай тэнцүү байна.
(мөр15=мөр1+мөр4-мөр12)
16 дугаар мөрөнд хуулийн байгууллагад хянагдаж байгаа төлбөрийн дүнг нөхнө.
Хуулийн байгууллагад хянагдаж байгаа төлбөрийн дүн нь төлбөрийн үлдэгдлийн дүнгээс
бага буюу тэнцүү байна. (мөр16≤мөр15)
17 дугаар мөрөнд төлөгдөхөөр хүлээгдэж байгаа төлбөрийн дүнг нөхнө. Төлөгдөхөөр
хүлээгдэж байгаа төлбөрийн дүн нь төлбөрийн үлдэгдлийн дүнгээс бага буюу тэнцүү байна.
(мөр17≤мөр15).
1 дүгээр баганад бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын нийт дүнг нөхнө. Нийт дүн нь
аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэний төлбөрүүдийн дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
байна. Хэмжих нэгж нь сая төгрөг байна. (багана1=багана2+багана3)
2 дугаар баганад аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын
төлбөрийн дүнг нөхнө. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүрдүүлэлтийн дараахь шалгалтын
төлбөрийн дүн нь нийт дүнгээс бага буюу тэнцүү байна. (багана2≤багана1)
3 дугаар баганад хувь хүний бүрдүүлэлтийн дараахь шалгалтын төлбөрийн дүнг
нөхнө. Хувь хүний бүрдүүлэлтийн дараахь шалгалтын төлбөрийн дүн нь нийт дүнгээс бага
буюу тэнцүү байна. (багана3≤багана1)
НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙЖ, УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГЫН
20.. ОНЫ .. САРЫН МЭДЭЭ (З-ГМ-21Б)-НИЙ МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
Маягт 3-ГМ-22Б-г гаалийн нөхөн бүрдүүлэлт хийж, улсын төсөвт төвлөрүүлсэн
орлогын дүнг нэгтгэж, гаргахад ашиглана.
Гаалийн газар, хороод нь нөхөн бүрдүүлэлт хийж, улсын төсөвт төвлөрүүлсэн
орлогын мэдээг үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд, нөхөж, маягтад заасан графикт хугацааны
дагуу гаргаж, ирүүлнэ.
Нөхөн бүрдүүлэлт хийж, улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээг аж ахуйн нэгж,
иргэнээр, өссөн дүнгээр гаргана.
А. Хаягийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр, код: Гаалийн ерөнхий газар болон түүний харьяа гаалийн
газар, хороодын нэрсийг бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
Газар, хорооны кодыг маягтын зааварт хавсралт хүснэгт 1-ээс харж нөхнө. Кодыг 2
оронгоор нөхнө. Тухайлбал, Гаалийн ерөнхий газар 01, УБ хотын гаалийн газар 02 гэх мэт.
2. Аймаг, нийслэл: Тухайн гаалийн газар, хорооны байршиж байгаа байршлын
нэрийг аймаг, нийслэлээр ялган, гаргацтай бичиж, кодыг маягтын зааварт тусгасан аймаг,
нийслэлийн код, хавсралт 2-оос харж нөхнө.
3.Сум, дүүрэг: Тухайн гаалийн газар хорооны байршиж байгаа сум, дүүргийн нэрийг
гаргацтай бичиж, холбогдох кодыг маягтын зааварт тусгагдсан сум, дүүргийн кодоос харж
нөхнө.
Б. Үндсэн үзүүлэлтүүд
1 дүгээр мөрөнд нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн аж ахуйн нэгж, иргэний тоог нөхнө.
2 дугаар мөрөнд нөхөн бүрдүүлэлтээр бичигдсэн гаалийн мэдүүлгийн тоог нөхнө.
3 дугаар мөрөнд нөхөн бүрдүүлсэн барааны үнийн дүнг нөхнө. Хэмжих нэгж нь
мянган төгрөг байна.
4 дүгээр мөрөнд улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн дүнг нөхнө. Улсын
төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн дүн нь нөхөн бүрдүүлэлтэд ногдуулсан татвар,
хураамжийн дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна. (мөр4=мөр5+мөр6).
5 дугаар мөрөнд нөхөн бүрдүүлэлтэд ногдуулсан татварын дүнг нөхнө. Хэмжих нэгж
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нь мянган төгрөг байна. Ногдуулсан татварын дүн нь улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар,
хураамжийн дүнгээс бага буюу тэнцүү байна. (мөр5≤мөр4).
6 дугаар мөрөнд нөхөн бүрдүүлэлтэд ногдуулсан хураамжийн дүнг нөхнө. Хэмжих
нэгж нь мянган төгрөг байна. Ногдуулсан хураамжийн дүнг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн
татвар, хураамжийн дүнгээс бага буюу тэнцүү байна. (мөр6≤мөр4).
1 дүгээр баганад аж ахуйн нэгж болон хувь хүний нөхөн бүрдүүлэлт хийж
төвлөрүүлсэн орлогын нийт дүнг нөхнө. (багана1=багана2+багана3)
2 дугаар баганад аж ахуйн нэгж, байгууллагын нөхөн бүрдүүлэлт хийж төвлөрүүлсэн
орлогын дүнг нөхнө.
3 дугаар баганад хувь хүний нөхөн бүрдүүлэлт хийж төвлөрүүлсэн орлогын дүнг
нөхнө.
---оОо---

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар
сарын 12-ны өдөр

Дугаар А/298

Улаанбаатар хот

Аргачлал болон тайлагнах хугацааг
шинэчлэн батлах тухай
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх
хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711 1.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2017
оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 89 дүгээр тогтоолын 2 дугаар зүйл, Сангийн сайдын
2018 оны “Аргачлал батлах тухай” 143 дугаар тушаалын 3 дугаар зүйл, Засгийн газрын
хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны “Аргачлал, загвар батлах тухай” 47 дугаар тушаалын
2 дугаар зүйл, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын
03 -ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг
үнэлэх аргачлал”-ыг 1 дүгээр, “Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, үйл ажиллагааны
хэрэгжилтийг тайлагнах хугацаа”-г 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Энэ тушаалаар батлагдсан аргачлал, тайлагнах хугацааг мөрдөж ажиллахыг
Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, харьяа
гаалийн газар, хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны
удирдлагын газар /Ц.Гэндэнцэвээн/, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
/Д.Бат-Эрдэнэ/-т тус тус даалгасугай.
4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018
оны “Аргачлал болон тайлагнах хугацааг батлах тухай” А/237 дугаар тушаалыг хүчингүйд
тооцсугай.
5. Энэ тушаалыг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
ДАРГА

Б.АСРАЛТ
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Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны
А/298 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ
АРГАЧЛАЛ
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1.1.Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Сангийн яам болон бусад яамны шийдвэрээр
гаалийн байгууллага, түүний үйл ажиллагаанд хамаарах асуудлын хүрээнд баталсан эрх
зүйн актад тусгагдсан хэм хэмжээ болон гаалийн байгууллагын стратеги зорилт, Гаалийн
байгууллагын “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд”-нд тусгагдсан ажил, үйлчилгээ, гаалийн
байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийж үр дүнг үнэлэхэд энэхүү
аргачлалыг баримтална.
1.2.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ /цаашид “ХШҮ” гэх/-ний зорилго нь гаалийн
байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг сайжруулж, хариуцлагын
тогтолцоог бэхжүүлснээр үйлчлүүлэгчдийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, гаалийн байгууллагын
удирдлагын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулахад оршино.
Хоёр.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хамрах хүрээ
2.1. Гаалийн байгуулагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд дараах бодлогын баримт
бичиг хамрагдана:
2.1.1.Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030;
2.1.2.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр;
2.1.3.үндэсний хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр;
2.1.4.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл;
2.1.5.Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд.
2.2. Гаалийн байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд дараах эрх зүйн актууд
хамрагдана:
2.2.1.хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын
тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, тэдгээрээс өгсөн үүрэг даалгавар;
2.2.2.Сангийн сайдын шийдвэр, үүрэг даалгавар;
2.2.3.бусад төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэр, үүрэг даалгавар.
2.3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд дараах үйл ажиллагаа, арга хэмжээ хамрагдана:
2.3.1.энэ аргачлалын 2.1, 2.2-т заасан гаалийн байгууллагын бодлогын баримт
бичиг болон хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа;
2.3.2.гаалийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөөний биелэлт;
2.3.3.гаалийн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт;
2.3.4.гаалийн байгууллагын тухайн жилийн төсвийн гүйцэтгэл;
2.3.5.бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа;
2.3.6.гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт;
2.3.7.Үндэсний аудитын газар, Сангийн яам болон бусад хяналт шалгалтын
байгууллагаас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилт;
2.3.8.шилэн дансны хөтлөлт;
2.3.9.гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах талаар
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа;
2.3.10.гаалийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчийг чадавхжуулах, тогтвор
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суурьшилтай ажиллуулах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа;
2.3.11.Гаалийн ерөнхий газар /цаашид “ГЕГ” гэх/-ын зохион байгуулалтын бүтцийн
нэгж, дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар, хороодын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон
шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт.
Гурав.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх зохион байгуулалт
3.1.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгж нь ГЕГ-ын бүтэц,
орон тооны хязгаарт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх, тайлагнахад хүрэлцэхүйц
бүрэлдэхүүнтэй байна.
3.2.ГЕГ-ын дараах зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагын
Сангийн сайдын 2018 оны “Аргачлал батлах тухай” 143 дугаар тушаалын 5-дугаар
хавсралтаар батлагдсан гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлт болон
шалгуур үзүүлэлтийн тайланг нэгтгэн гаргасан байдалд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
асуудал хариуцсан нэгж түүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. Үүнд:
3.2.1.төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгж агентлагийн бодлогын
баримт бичиг болон эрх зүйн актын биелэлтийн, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, үйл
ажиллагааны ил тод байдлын үнэлгээний тайлан,
3.2.2.санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгж агентлагийн улсын
төсөв, гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслийн хэрэгжилт, тухайн оны төсвийн
гүйцэтгэл, агентлагийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний
биелэлт, аудит хяналт шалгалтын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийн биелэлт,
3.2.3.хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж агентлангийн хүний нөөцийг
чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
3.2.4.хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан нэгж агентлагийн шилэн дансны
хөтлөлт, хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан,
3.2.5.улсын төсвийн татвар, хураамжийн орлогын асуудал хариуцсан нэгж
агентлагийн татвар, хураамжийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг орлогын төрөл бүрээр,
3.2.6.хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан нэгж агентлагийн хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг хангах чиглэлд зохион байгуулсан арга хэмжээний тайлан,
3.2.7.барааны ангилал, гаалийн үнэ, үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгж
агентлагийн барааны ангилал, гаалийн үнэ, үнэлгээтэй холбоотой ажлын нэгдсэн тайлан,
3.2.8.гаалийн зөрчилтэй тэмцэх нэгж агентлагийн гаалийн зөрчлийн хэрэг
илрүүлэлттэй холбоотой тайлан, ёс зүй хүнд суртлын чиглэлээр илрүүлсэн өргөдөл,
гомдлын тайлан,
3.2.9.бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хариуцсан нэгж агентлагийн гаалийн нөхөн
бүрдүүлэлтээр улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын тайлан,
3.2.10.эрсдэлийн удирдлага хариуцсан нэгж гадаад худалдааг хөнгөвчлөх,
гаалийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлсэн тайлан тус тус болно.
3.3.Энэхүү аргачлалын 3.2-т дурьдсан холбогдох тайлангуудыг ГЕГ-ын зохион
байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага “Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн
дотоод журам”-ын 5.2-т заасан хугацаа, энэ тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан
“Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг тайлагнах
хугацаа”-нд тус тус тайлагнана.
3.4.Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх үйл
ажиллагааг ГЕГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгж хэрэгжүүлж
ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, харьяа гаалийн газар,
хороог удирдлага, арга зүйгээр ханган ажиллана.
3.5.Гаалийн байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагч бодлогын баримт бичиг, хууль
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тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны болон шалгуур
тайланг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, бодитой гаргаж өгөх үүрэгтэй.
3.6.Аргачлалын 2.3-т заасан үйл ажиллагаа, арга хэмжээний явц, аль ч үе шатанд
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж болно.
3.7.Аргачлалын 2.3-т заасан үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд ГЕГ-ын зохион
байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагатай хамтран, харьяа гаалийн газар,
хорооны тухайн асуудал хариуцсан албан тушаалтанг татан оролцуулж хийж болно.
3.8.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгж нь бодлогын баримт
бичиг, хууль тогтоомж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний тайланг тухайн асуудалд хамаарал бүхий ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн
нэгж, дэргэдэх байгууллагатай хамтран бэлтгэж Сангийн сайдын 2018 оны 143 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Сангийн яамны харьяа агентлагийн үйл ажиллагаанд хяналтшинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”, тайлагнах хугацаанд Сангийн яамны холбогдох
зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжид хүргүүлнэ.
Дөрөв.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй, аргачлал
4.1.Сангийн сайдын 2018 оны 143 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сангийн яамны
харьяа агентлагийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-д
заасан гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлт, шалгуур үзүүлэлтийн
тайланд Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт
шинжилгээ хийх нийтлэг журам”-ын 6.2-6.6-д заасны дагуу хяналт шинжилгээ, үнэлгээ
хариуцсан нэгж дараах байдлаар хяналт шинжилгээ хийж үнэлгээ өгнө. Үүнд:
4.1.1.Аргачлалын 2.1, 2.3-т заасан гаалийн байгууллагын хэрэгжүүлж буй
бодлогын баримт бичиг болон үйл ажиллагаа, арга хэмжээний биелэлтэд дараах аргачлалаар
тооцно:
4.1.1.2.“үр дүнтэй” -зорилт, арга хэмжээ нь оновчтой тодорхойлогдсон, шалгуур
үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ бүрэн хүрсэн, удирдлага зохион байгуулалт сайн, үр дүн
гарсан бол 100 хувь (90-100 хүртэл хувь);
4.1.1.2.“тодорхой үр дүнд хүрсэн” -зорилт, арга хэмжээ нь шалгуур үзүүлэлт,
зорилтот түвшиндээ бүрэн хүрээгүй, тодорхой үр дүн гарч эхэлж байгаа, хэрэгжилт, үр дүнг
нэмэгдүүлэх шаардлагатай бол 70 хувь (60-89 хүртэл хувь);
4.1.1.3.“эрчимжүүлэх шаардлагатай” -зорилт, арга хэмжээ нь шалгуур үзүүлэлт,
зорилтот түвшиндээ хүрээгүй, удирдлага, зохион байгуулалт, хариуцлагыг сайжруулж, үйл
ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай бол 40 хувь (31-59 хүртэл хувь);
4.1.1.4.“үр дүнгүй” -зорилго, зорилт, арга хэмжээг илүү сайн тодорхойлох
шаардлагатай, шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ хүрээгүй, төсөв хөрөнгийг үр дүнтэй
зарцуулж чадаагүй, удирдлага зохион байгуулалт хангалтгүй бол 0 хувь (0-30 хүртэл хувь);
4.1.1.5.“үнэлэх боломжгүй” -зорилго нь тодорхойгүй, шалгуур үзүүлэлт нь
шаардлага хангаагүй, эсхүл шалгуур үзүүлэлттэй боловч гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хангалттай
мэдээлэл байхгүй, төсөв хөрөнгө тодорхойгүй, гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалсан зэргийг
баримтаар нотолсон бол.
4.1.2.Аргачлалын 2.2-т заасан гаалийн байгууллагын хэрэгжүүлж буй эрх зүйн
актын зүйл, заалтын хэрэгжилтэд дараах аргачлалаар тооцно:
4.1.2.1.“бүрэн хэрэгжсэн” -холбогдох шийдвэр гарч тавьсан зорилтдоо бүрэн
хүрсэн, үр дүн гарсан бол 100 хувь (90-100 хүртэл хувь);
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4.1.2.2.“хэрэгжих шатанд” -тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрээгүй боловч төсөв,
хөрөнгө санхүүтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэсэн, зохион байгуулалтын арга хэмжээ
авсан, дээд шатны байгууллагад өргөн барьсан, холбогдох байгууллагын шийдвэр гарсан,
гол үр дүн нь гарч байгаа бол 70 хувь (50-89 хүртэл хувь);
4.1.2.3.“хэрэгжилт хангалтгүй” -тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл
ажил хийгдэж дууссан боловч зохион байгуулалт, төсөв, хөрөнгөтэй холбоотой асуудал
шийдвэрлэгдээгүй бол 30 хувь (10-49 хүртэл хувь);
4.1.2.4.“хэрэгжээгүй” -тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тооцоо,
судалгаа, бэлтгэл ажил боловсруулалтын шатанд байгаа, хэрэгжүүлэх талаар ямар нэгэн
ажил зохион байгуулаагүй бол 0 хувь (0-9 хүртэл хувь);
4.1.2.5.”хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй”.
4.1.3.Энэхүү аргачлалын 4.1.1, .4.1.2-т зааснаас бусад ГЕГ-ын үйл ажиллагааны
үр дүнгийн үзүүлэлт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөт ажил, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт бүрийг
100 хүртэлх хувиар аргачлалаар тооцно.
4.2.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон
харьяа гаалийн газар хороодын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийн болон шалгуур үзүүлэлтийн
хэрэгжилтэд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны “Аргачлал, загвар батлах
тухай” 47 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтад заасан маягт, загвартай нийцүүлэн гаргасан
үзүүлэлтийн дагуу хяналт шинжилгээ хийж үнэлгээ өгнө.
4.3.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харьяа
гаалийн газар хороодын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийн болон шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэхдээ
зохион байгуулсан арга хэмжээ, тоо баримт, харьцуулсан судалгаа, оновчтой тайлагналт,
түүний хэрэгжилтийн чанар, хүрэх түвшинг бодит биелэлттэй нь харьцуулан 100 хүртэлх
хувиар үнэлж гүйцэтгэлийн хувийг харгалзах итгэлцүүрээр үржүүлж оноог тооцно.
4.4.Хэрэв тухайн нэг шалгуурт олон ажлыг тайлагнаж байгаа тохиолдолд түүний
биелэлтийг дүгнэхдээ ажил тус бүрт 100 хүртэл хувиар үнэлж, нийлбэр үнэлгээний
арифметик дунджийг гүйцэтгэлийн хувийг харгалзах итгэлцүүрээр үржүүлж оноог тооцно.
4.5.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харьяа
гаалийн газар, хорооноос тухайн нэгжийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулж, цаг
хугацаа, өртөг зардал хэмнэх шинэ санаа гарган хэрэгжүүлсэн, цаашид бусад нэгжүүдэд
хэрэгжүүлж болох сайн туршлага, санаачлага гаргасан эсхүл тухайн нэгжийн гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй боловч цаг үеийн шаардлагаар, ГЕГ-ын удирдлагаас өгсөн үүрэг
даалгаврын дагуу гүйцэтгэсэн цаг хугацаа их шаардсан, цар хүрээний хувьд томоохон арга
хэмжээ, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хийгдсэн ажлын хамрах хүрээ, хугацаа, хүрсэн үр дүн
зэргийг харгалзан хагас, бүтэн жилийн үйл ажиллагааг дүгнэх үзүүлэлтийн нийт үнэлгээг
ГЕГ-ын Захиргааны зөвлөл 5 хүртэл нэгжээр нэмэгдүүлэн тооцож болно.
4.6.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харьяа
гаалийн газар, хорооны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийн хэрэглэгчийн үнэлгээг
судалгааны байгууллагын санал асуулгын нэгдсэн дүнг шууд хэрэглэнэ.
4.7.ГЕГ-ын даргын удирдамжаар гаалийн газар, хорооны үйл ажиллагаанд хийгдсэн
дотоод аудитын үр дүн, чиг үүргийн дагуу ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж,
дэргэдэх байгууллагаас хийгдсэн шалгалтаар холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлээгүй
нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар тогтоогдсон
тохиолдолд тухайн зөрчил илэрсэн чиглэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон шалгуур
үзүүлэлтийн ХШҮ-ний дүнг 50 хүртэл хувиар бууруулж тооцно.
4.7.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагын үйл
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ажиллагаа, гүйцэтгэлийн хүрэх түвшний шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ
үнэлгээ хийхдээ дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ.
4.7.1.байгууллагын стратеги төлөвлөгөө болон нэгжийн чиг үүрэгтэй уялдуулсан
хагас, бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний болон шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтийг
энэхүү аргачлалын 1.1-1.19 дүгээр хавсралтад заасан үзүүлэлтээр хяналт шинжилгээ,
үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгж дүгнэнэ;
4.7.2.Хэрэв аргачлалын 1.1-1.19 дүгээр хавсралтад тусгайлан зааснаар зарим
зохион байгуулалтын нэгж, дэргэдэх байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг бусад нэгж үнэлгээ
өгөх тохиолдолд тухайн нэгжийн үнэлгээ хийсэн байдалд нь хяналт шинжилгээ, үнэлгээний
асуудал хариуцсан нэгж хяналт шинжилгээ хийнэ;
4.7.3.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагын хагас,
бүтэн жилд төлөвлөсөн ажил нь дээд шатны байгууллага болон удирдлагын шийдвэрийн
дагуу хэрэгжих боломжгүй болсон тохиолдолд бодит шалтгааныг нь тогтоосны үндсэн дээр
үнэлэхгүй байж болно;
4.7.4.Бодлогын баримт бичиг, холбогдох эрх зүйн акт, төсөл, хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн явц, төлөвлөгөөний биелэлтийг хангалтгүй тайлагнасан, тоо хэмжээ, хүрсэн
үр дүнгийн талаар тодорхой тусгаагүй тохиолдолд үндэслэлийг нь дурьдаж биелэлтийг
дахин гаргуулахаар тухайн нэгжид буцаана. ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж,
дэргэдэх байгууллага биелэлтийг хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал
хариуцсан нэгжийн шаардсан хугацаанд гаргаж өгөх үүрэг хүлээнэ. Биелэлтийг тогтоосон
хугацаанд шаардлагын хэмжээнд дахин гаргаж өгөөгүй бол 0-59 оноогоор буюу “Маш муу”
гэж үнэлнэ;
4.7.5.ГЕГ-ын даргын тушаал, албан даалгавар болон Захиргааны зөвлөл,
Мэргэжлийн зөвлөл, Удирдлагын шуурхай хуралдаан, Сахилгын хорооны хуралдааны
шийдвэр, тэдгээрээс өгсөн үүрэг даалгаврыг үйл ажиллагааны улирлын төлөвлөгөөнд нэг
ажил болгон төлөвлөсөн байна. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар төлөвлөгөөт ажилтай
аль болох давхардуулахгүй тайлагнана;
4.7.6.Хэрэв ГЕГ-н зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага нь
чиг үүргийн хүрээнд харьяа гаалийн газар, хороодод удирдлага зохион байгуулалтаар хангах,
түүнд хяналт тавьж ажилласан байдал хангалтгүй хэрэгжсэн эсхүл энэхүү аргачлалын 4.6
дахь хэсэгт заасан санал асуулгаас тухайн нэгжтэй хамааралтай асуултад авсан үнэлгээг
харгалзан хагас, бүтэн жилийн үйл ажиллагааг дүгнэх үзүүлэлтийн нийт үнэлгээг ГЕГ-ын
Захиргааны зөвлөл 5 хүртэл нэгжээр хорогдуулан тооцож болно.
4.8.ГЕГ-ын харьяа гаалийн газар, хорооны үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн хүрэх
түвшний шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхдээ дараах хүчин
зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд:
4.8.1.Хагас, бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний болон шалгуур үзүүлэлтийн
биелэлтийг энэхүү аргачлалын 2.1-2.8 дугаар хавсралтад заасан үзүүлэлтээр холбогдох
чиглэлээр удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах чиг үүрэг бүхий ГЕГ-ын зохион
байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага дүгнэх бөгөөд түүнд нь хяналт шинжилгээ,
үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгж хяналт тавьж ажиллана;
4.8.2.Хэрэв холбогдох чиглэлээр удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах чиг үүрэг
бүхий ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага буруу дүгнэсэн
тохиолдолд хяналт шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгж зохих нотлох тайлбарыг
хийж дүгнэсэн оноог өөрчилж болно;
4.8.3.Харьяа гаалийн газар, хороодыг гадаад худалдааны барааны урсгал, бараа
эргэлтийн тоо, хэмжээ, боомтын ачаалал, бичигдсэн гаалийн мэдүүлгийн тоо зэрэг
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захиргааны статистик мэдээллийг харгалзан тооцоолж, энэ аргачлалын 3 дугаар хавсралтаар
батлагдсан бүс болгон хуваана.
4.9.ХШҮ-ний дүн мэдээ, тайлангийн тоон үзүүлэлтийн нэгжийн орныг мянганы
нарийвчлалаар тооцно.
4.10.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харьяа
гаалийн газар, хорооны үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээг дараах байдлаар тодорхойлно:
90-100 хувийн биелэлттэй бол
80-89 хувийн биелэлттэй бол
70-79 хувийн биелэлттэй бол
60-69 хувийн биелэлттэй бол
0-59 хувийн биелэлттэй бол

“А” буюу “Маш сайн”;
“B” буюу “Сайн”;
“C” буюу “Хангалттай”;
“D” буюу “Хангалтгүй”;
“E” буюу “Маш муу”.

Тав.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнгийн хэрэгжилт
5.1.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг дотоод сүлжээ (http://cerp.ecustoms.
mn)-нд байршуулна.
5.2.Гаалийн байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний
биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнтэй холбогдуулан ГЕГ-ын
дарга “Гүйцэтгэл сайжруулах талаар дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ.
Үүнд:
5.2.1.Үйл ажиллагааны үр дүнгийн оновчтой арга, туршлагыг түгээн
дэлгэрүүлэх;
5.2.2.Үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөө,
дэмжлэг үзүүлэх;
5.2.3.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага,
харьяа гаалийн газар, хорооны даргад үр дүнг дээшлүүлэх хугацаатай үүрэг
даалгавар өгөх;
5.2.4. Үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр өгсөн үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг
биелүүлээгүй холбогдох албан тушаалтанд сахилгын арга хэмжээ авах.
5.3. ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, гаалийн
газар, хороодын үйл ажиллагааны үр дүнг жилийн эцсийн байдлаар ерөнхий дүнгээр
эрэмблэж, ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн газар, хэлтэс, дэргэдэх байгууллага
тус бүрээс гурав, харьяа гаалийн газар, хорооны “А” болон “Б” бүс тус бүрээс хоёр,
“В” бүсээс нэг байгууллагыг шалгаруулан байр эзлүүлнэ.
5.3.1.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж (газар):
I байр
II байр
III байр

нэг
нэг
нэг

I байр
II байр
III байр

нэг
нэг
нэг

I байр
II байр
III байр

нэг
нэг
нэг

5.3.2.ГЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж (хэлтэс):

5.3.3.ГЕГ-ын дэргэдэх байгууллага:
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5.3.4.ГЕГ-ын харьяа газар, хороо:
“А” бүс:
“Б” бүс:
“В” бүс:

I байр
II байр

нэг
нэг

I байр
II байр

нэг
нэг

I байр

нэг

5.4. Мөнгөн урамшуулалд зарцуулах хөрөнгийн эх үүсвэрийг ГЕГ-ын үйл
ажиллагааны давсан орлогоос холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн Төсвийн
шууд захирагчийн саналыг үндэслэн олгоно.
---оОо---
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Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

6
7
8

5

1
2
3
4
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10

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Мэргэжлийн зөвлөл, Захиргааны зөвлөл болон шуурхай хурал
Авилгын эсрэг ажил, арга хэмжээ
Архив, албан хэрэг хөтлөлт
Бодлогын баримт бичиг, эрх зүйн актын биелэлт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлд зохион
байгуулсан арга хэмжээ
Үүрэг даалгаварын биелэлт
Ажлын цаг ашиглалт
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Шаардагдах
Шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
хөрөнгө
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
1
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
2
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
3
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Суурь түвшин
4
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
5
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
6
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Гүйцэтгэлийн
7
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
шалгуур
8
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
үзүүлэлт
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.1 дүгээр хавсралт
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

1

11

(Гаалийн ерөнхий газар, ЗББНДБ, харьяа газар хороодын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг стандартын дагуу хугацаанд нь батлуулах,
хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон шалгуур, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийн тайлангуудыг холбогдох
нэгжүүдээс гаргуулан авч нэгтгэж сангийн яаманд хүргүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн ээсх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

(Гаалийн байгууллагын хэмжээнд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг стандартын дагуу, хугацаанд нь боловсруулж батлуулах,
хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлагнах)
(Мэргэжлийн зөвлөл, Захиргааны зөвлөл болон шуурхай хурлыг зохион байгуулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
2
байгуулах)
(Авлигын эсрэг хууль, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээ
3
90-с дээш хувиар үнэлэгдсэн байх)
(Архив албан хэрэг хөтлөлт болон байгууллагын бичиг хэрэг хөтлөлт хууль журмын хүрээнд хийгдсэн, хариутай албан бичиг
4
хугацаа хэтрэлтгүй, алдаа дутагдал гараагүй байх)
(Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, эрх зүйн актийн биелэлтийн тайланг
5
ЗББНДБ-с гаргуулан нэгтгэх,
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн тайланг Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжид хугацаанд нь хүргүүлэх)
6
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)
7
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
8
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хуулийн асуудал хариуцсан
5
нэгжийн үнэлгээ)
6
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
7
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
8
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

1

... р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

(Авлигын эсрэг хууль, үндсэний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны
үнэлгээгээр хэрхэн үнэлэгдсэн талаар өмнөх оны үнэлгээтэй харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

3
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(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)

7

12

(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

6

5

(Архив албан хэрэг хөтлөлт болон байгууллгын бичиг хэрэг хөтлөлт хууль журмын хүрээнд хийгдсэн хариутай албан бичигт
хугацаа хэтрэлт, алдаа дутагдал гарсан эсэх талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, эрх зүйн актийн биелэлтийн тайланг
ЗББНДБ-с гаргуулан нэгтгэсэн,
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн тайланг Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжид хугацаанд нь хүргүүлсэн талаар дүгнэлт
хэлбэрээр тайлагнана)

(Мэргэжлийн зөвлөл, Захиргааны зөвлөл болон шуурхай хурлыг зохион байгуулсан, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаар
дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

2

4

(Гаалийн байгууллагын хэмжээнд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг стандартын дагуу, хугацаанд нь боловсруулж батлуулсан,
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, тайлагнасан талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

(Авлигын эсрэг хууль, үндсэний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан, хугацаанд нь гаалийн байгууллагын албан
хаагчдын ХАСХОМ-г нэгтгэн хүргүүлсэн, авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлд хийгдсэн ажил, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Байгууллагын хэмжээнд бичиг хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу явуулах, ЗББНДБ-н хугацаатай албан бичигт хяналт
тавьсан, архивын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн, хадгаламжийн нэгж, баримт бичгийг архивт
хүлээн авах, шилжүүлэх, архивын үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулсан талаар дэлгэрэнгүй тайлгнана)
(Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, эрх зүйн актийн биелэлтийн тайланг
ЗББНДБ-с гаргуулан нэгтгэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн тайланг Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжтд хугацаанд нь
хүргүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын биелэлтийг
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжээс
гаргасан судалгаа, тайланд үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

(Мэргэжлийн зөвлөл, Захиргааны зөвлөл болон шуурхай хурлыг зохион байгуулах, гарсан шийдвэр, өгөгдсөн үүрэг даалгаварын
хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулсан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

1

8

7

6

5

4

3

2
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Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

8

13

5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан үзэж оноог хувилан үнэлнэ)

10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын цар хүрээ, үр дүн зэргийг харгалзан үзэж Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн 1-10 хүртэл оноогоор
үнэлсэн үнэлгээг дундажлаж үнэлнэ)
10 оноо
(Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээгээр 90-с дээш хувьтай үнэлэгдсэн бол 10 оноо, 85-90 үнэлэгдсэн бол
8 оноо, 80-85 бол 6 оноо гэх мэтээр үнэлнэ)
10 оноо
(Архив албан хэрэг хөтлөлт болон байгууллагын бичиг хэрэг хөтлөлт хууль журмын хүрээнд хийгдсэн эсэх, хариутай албан
бичигт хугацаа хэтрэлт, алдаа дутагдал гарсан шалтгаан нөхцлийг харгалзан 10 хүртэл оноогоор үнэлнэ)
15 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд Төрийн
захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, эрх зүйн актын биелэлтэд Хуулийн асуудал хариуцсан нэгж хэрэгжилт тус бүр
дээр оноог өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)

20 оноо
(Сангийн яаманд тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн бол 10 оноо, хугацаа хоцроосон тохиолдолд 3 оноо хасаж тооцно, Сангийн
яамны үнэлгээг 90-ээс дээш хувиар үнэлүүлсэн бол 10 оноо, 85-90% бол 9 оноо гэх мэтээр үнэлнэ)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)

7

6

5

4

3

2

1

8

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№
Арга
хэмжээний нэр,
дугаар

Шалгуур үзүүлэлт

1
2
3
4
5
6
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14

Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэл, чингэлэгт тавих хяналт
Зорчигчийн бараанд тавих гаалийн хяналт
Ачааны манифестын гаалийн хяналт
Хяналтын бүс, Баталгаат бүс, Чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааны хяналт
Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчид тавих хяналт
Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсрал №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Шаардагдах
Шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
хөрөнгө
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(- Өмнөх оны мөн үеийн системийн хэмжээнд ГХШ хариуцсан ГУБ-ын буруутай үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчлийн тоо
1
хувиар,
- Өмнөх оны мөн үеийн тээврийн хэрэгсэл, чингэлэгийн хугацаа хэтрэлт нийт тээврийн хэрэгсэл,чингэлэгт эзлэх хувь)
2
(Өмнөх оны нэг бүрдүүлэлтэнд ноогдох татварын дүн, нийт зорчигчид эзлэх бүрдүүлэлтийн хувь)
3
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны шалтгаангүйгээр хаагдаагүй манифестын нийт манифестанд эзлэх хувь)
4
Суурь түвшин
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
5
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
6
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
7
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
8
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
9
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
10

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.2 дугаар хавсралт
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)

... р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(- Системийн хэмжээнд ГХШ хариуцсан ГУБ-ын хяналт шалгалтын явцад илрүүлсэн зөрчлийн тоо, үнийн дүн суурь
түвшингөөс 5-с дээш хувиар өссөн байх
- Тээврийн хэрэгсэл, чингэлэгийн хугацаа хэтрэлтийн нийт тээврийн хэрэгсэл,чингэлэгт эзлэх хувь 5-аас дээш хувиар
буурсан байх)
(Зорчигчийн барааг гаалийн хяналтанд бүрэн хамруулснаар
- нэг бүрдүүлэлтэнд ноогдох татварын дүн суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн байх
- нийт зорчигчид эзлэх бүрдүүлэлтийн тоо суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн байх)
(Тайлант хугацааны эцэст алдаатай эсхүл хугацаандаа хаагдаагүй манифестын тоо 5-аас дээш хувиар буурсан байх)
(- Гаалийн хяналтын бүс, батлгаат бүс, чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа нь хууль, журмын шаардлага хангасан байх,
- Холбогдох горимын хэрэгжилтийг хангуулж ажилласнаар зөрчил илрүүлэлт 5-аас дээш хувиар өссөн байх)
(Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа нь хууль, журмын шаардлага хангасан байх)
(Хяналт шалгалтын цаг хугацааны хэмжилтийг хийж, зарцуулах цаг хугацаа суурь түвшингөөс 5 хувиар бууруулсан байх,
гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил тодорхой үр дүнд хүрсэн байх)
(Гаалийн хяналт шалгалттай холбоотой бодлогын баримт бичиг болон эрх зүйн актийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж
хяналт тавьж ажилласан талаархи тайланг Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Хуулийн асуудал
хариуцсан нэгжид хугацаанд нь хүргүүлэх)

Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

Бодлогын баримт бичиг, эрх зүйн актын биелэлт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлд зохион
байгуулсан арга хэмжээ
Үүрэг даалгаварын биелэлт
Ажлын цаг ашиглалт

15

(Тайлант хугацаанд тухайн шалгуурын хүрэхээр төлөвлөсөн түвшинг бичнэ)
(Тайлант хугацаанд тухайн шалгуурын хүрээнд гарсан шийдвэр, өгөгдсөн үүрэг даалгавар бүрийн хүрэхээр төлөвлөсөн
10
түвшинг бичнэ)
Бодолгын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
5
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

8
9

7
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Хэрэгжилт

(Гаалийн эрсдлийн удирдлага хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
(Бодлогын баримт бичиг болон эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн,
хууль тогтоомжийн хэрэгчилтэнд хуулийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээг авч дундажлана)
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

753

(Хяналт шалгалтын цаг хугацааны хэмжилтийг хийж, цаг хугацааг бууруулах, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион
байгуулсан ажлын үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Гаалийн хяналт шалгалттай холбоотой /ГЕГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Хуулийн асуудал
хариуцсан нэгжийн гаргасан жагсаалтын дагуу/ бодлогын баримт бичиг болон эрх зүйн актын хэрэгжилтийг хангаж,
хяналт тавьж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(УИХ, ЗГ, Ерөнхий сайд, Сангийн сайд, ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн
үүрэг даалгавар тус бүрийн биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланд үндэслэн тайлагнана)

6
7
8
9

16

(Тээвэрлэлттэй холбоотой ОУ-н гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, гаалийн итгэмжлэл олгох, сунгах,
хүчингүй болгох, тээвэрлэлтийн чиглэл болон тээврийн хэрэгсэл нэмэх хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох судалгааг хийж
шийдвэрлүүлсэн, үйл ажиллагаанд нь хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

(Ачааны манифестад хэрхэн хяналт тавьж, хугацаанд нь хааж ажилласан болон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хэрхэн
шийдвэрлэсэн талаар авч хэрэгжүүлсэн ажлыг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Хяналтын бүс, баталгаат бүс, чөлөөт бүсийн зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуцлах асуудлын хэрхэн шийдвэрлүүлсэн болон
холбогдох горимын хэрэгжилтэнд хэрхэн хяналт тавьсан, газар хороодыг удирдлага арга зүйгээр хангаж талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)

5

4

3

2

1

(1. Гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан ГУБ –н бараа тээврийн хэрэгслийг шалгах явцад улсын хилээр хориглосон,
хязгаарласан бараа хууль бусаар нэвтрүүлэх болон татвараас зайлсхийхтэй холбоотой илрүүлсэн зөрчлийн тоо,
нөхөн төлүүлсэн татвар, зөрчилд холбогдсон барааны үнийн дүнг дэлгэрэнгүй тайлагнана.
2. Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх тээврийн хэрэгсэл, чингэлэгийн хугацаа хэтрэлтгүй байх, хугацаа хэтэрсэн
тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Зорчигчийн бараанд тавих гаалийн хяналтыг сайжруулах, гарсан алдаа дутагдалыг бууруулах чиглэлд хийж хэрэгжүүлсэн
ажлуудыг дэлгэрэнгүй тайлагнана)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн ээсх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

8
9
10

7

6
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Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагана)

(Хяналт шалгалтын цаг хугацааны хэмжилтийг хийж, зарцуулах цаг хугацаа суурь түвшингөөс буурсан/өссөн, гадаад
худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил тодорхой үр дүнд хүрсэн талаар харьцуулалт дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)
(Гаалийн хяналт шалгалттай холбоотой бодлогын баримт бичиг болон эрх зүйн актийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж
хяналт тавьж ажилласан талаархи тайланг Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Хуулийн асуудал
хариуцсан нэгжид хугацаанд нь хүргүүлсэн талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

(Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа нь хууль, журмын шаардлага хангасан байна)

(Тайлант хугацааны эцэст алдаатай эсхүл хугацаандаа хаагдаагүй манифестын тоо буурсан/өссөн талаар харьцуулалт
дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(- Гаалийн хяналтын бүс, батлгаат бүс, чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа нь хууль, журмын шаардлага хангасан талаар,
Холбогдох горимын хэрэгжилтийг хангуулж ажилласнаар зөрчил илрүүлэлт өссөн/буурсан талаар харьцуулалт дүгнэлт
хэлбэрээр тайлагнана)

(Нэг бүрдүүлэлтэнд ноогдох татварын дүн суурь түвшингөөс өссөн/буурсан, нийт зорчигчид эзлэх бүрдүүлэлтийн тоо
суурь түвшингөөс өссөн/буурсан талаар харьцуулалт дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(- Системийн хэмжээнд ГХШ хариуцсан ГУБ-ын хяналт шалгалтын явцад илрүүлсэн зөрчлийн тоо, үнийн дүн суурь
түвшингөөс өссөн/буурсан талаар
- Тээврийн хэрэгсэл, чингэлэгийн хугацаа хэтрэлтийн нийт тээврийн хэрэгсэл,чингэлэгт эзлэх хувь буурсан/өссөн талаар
харьцуулалт дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү

(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг тайлагнана)

1

10 оноо
(- Системийн хэмжээнд ГХШ хариуцсан ГУБ-ын хяналт шалгалтын явцад илрүүлсэн зөрчлийн тоо, үнийн дүн суурь
түвшингөөс 5-с дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, хэрэв 0-5 хувь хүртэл өссөн тохиолдолд 4 оноо, 0-5 хувь хүртэл буурсан
тохиолдолд 3 оноо гэх мэтээр үнэлнэ)
- Тээврийн хэрэгсэл, чингэлэгийн хугацаа хэтрэлтийн нийт тээврийн хэрэгсэл,чингэлэгт эзлэх хувь 5-аас дээш хувиар буурсан
5 оноо, хэрэв 0-5 хувь хүртэл буурсан тохиолдолд 4 оноо, 0-5 хувь хүртэл өссөн тохиолдолд 3 оноо гэх мэтээр үнэлнэ)
17

(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
10
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)
Бодолгын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг
хугацаанд нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)

10 оноо
(- Нэг бүрдүүлэлтэнд ноогдох татварын дүн суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, 0-5 хувь өссөн бол 4
оноо, 0-5 хувь буурсан бол 3 оноо гэх мэтээр,
- Нийт зорчигчид эзлэх бүрдүүлэлтийн тоо суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, 0-5 хувь өссөн бол 4 оноо,
0-5 хувь буурсан бол 3 гэх мэтээр үнэлнэ)
10 оноо
(Алдаатай эсхүл хугацаандаа хаагдаагүй манифестын тоо 5-аас дээш хувиар буурсан бол 10 оноо, хэрэв 0-5 хувь хүртэл
буурсан тохиолдолд 8 оноо, 0-5 хувь хүртэл өссөн тохиолдолд 6 оноо гэх мэтээр үнэлнэ)
10 оноо
(- Гаалийн хяналтын бүс, батлгаат бүс, чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа нь хууль, журмын шаардлага хангасан бол 5 оноо,
- Холбогдох горимын хэрэгжилтийг хангуулж ажилласнаар зөрчил илрүүлэлт 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, хэрэв 0-5
хувь хүртэл өссөн тохиолдолд 4 оноо, 0-5 хувь хүртэл буурсан тохиолдолд 3 оноо гэх мэтээр)
5 оноо
(Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн үйл ажиллагааг журмын шаардлага хангуулах чиглэлд хийсэн ажлын цар хүрээг
харгалзан 5 хүртэл оноогоор үнэлнэ. Хэрэв зөрчил дутагдал гарсан тохиолдолд шалтгаан нөхцлийг харгазан3 хүртэл оноог
хасаж тооцоно)
10 оноо
(- Хяналт шалгалтын цаг хугацааны хэмжилтийг хийсэн, цаг хугацаа суурь түвшингөөс 5 дээш хувиар буурсан бол 5 оноо,
хэрэв 0-5 хувь хүртэл буурсан тохиолдолд 4 оноо, 0-5 хувь хүртэл өссөн тохиолдолд 3 оноо гэх мэтээр үнэлнэ.
- Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүн, цар хүрээг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 5
хүртэл оноог өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд
Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, эрх зүйн актын биелэлтэд Хуулийн асуудал хариуцсан нэгж
хэрэгжилт тус бүр дээр оноог өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№
Арга
хэмжээний нэр,
дугаар

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

Төлөвлөлтийн
уялдаа:

2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Өмнөх оны барааны ангилалтай холбоотой алдааны тоо, хийгдэх ажлын шалтгаан нөхцөл)
(Өмнөх оны импортын барааны үнийн мэдээллийн санд оруулсан барааны тоо нийт хэлцлийн үнийн аргаар
тодорхойлсон импортын барааны тоонд эзлэх хувь, бодитой бус үнэлгээг илрүүлсэн алдаа, нийт хэлцлийн үний
бичлэгийн тоо, хийгдэх ажлын шалтгаан нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны бүртгэгдсэн мэргэжилтний алдааны тоо, нийт бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувь)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

1/7

7

6

1
2
3
4
5

19

Барааны ангилал
Гаалийн үнэ, үнэлгээ
Гаалийн зуучлал
Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын хэрэгжилт
Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх
Бодлогын баримт бичиг, эрх зүйн актын биелэлт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлд зохион
байгуулсан арга хэмжээ
Үүрэг даалгаварын биелэлт

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

3
4
5
6
7
8
9

2

1

Сар

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №...зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх …. р арга хэмжээ / ГЕГ-ЫН ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ /

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.3 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

757

20

8
Ажлын цаг ашиглалт
9
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг
хэмжихээр урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(- Гаалийн байгууллагын хэмжээнд “КАЙС” систем дэх барааны ангилалтай холбоотой алдааны тоо нийт бичлэгийн
тоонд эзлэх хувь суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар буурсан байх;
1
- Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамрагдах барааны кодыг төлөвлөсөн хугацаанд нь үнэн зөв тодорхойлсон байх;
- ДГБ-аас өгсөн зөвлөмж, чиглэлийг орчуулж харьяа гаалийн газар хороодод чиглэл, зөвлөмж хүргүүлж, хэрэгжилтэнд
хяналт тавьж ажилласан байх)
(- Бодитой бус тодорхойлсон гаалийн үнэтэй холбоотой тухайн нэгжийн илрүүлсэн алдааны тоо нийт бүрдүүлэлтэд
эзлэх хувь суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар нэмэгдүүлэх;
- Импортын барааны үнийн мэдээллийн санд оруулсан барааны тоо нийт хэлцлийн үнийн аргаар тодорхойлсон
2
импортын барааны тоонд эзлэх хувь суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар нэмэгдүүлэх;
- Хил орчмын үнийн судалгаа /улирал, хагас жил/-г хугацаанд нь хянаж харьяа гаалийн газар хороодод хүргүүлэх,
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах)
(Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний алдааны нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх хувь суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар
3
бууруулах, ГБМ-ний үйл ажиллагаатай холбоотой зохион байгуулсан ажлаас үр дүн гарсан байх)
4
(Холбогдох горимын шаардлагад нийцээгүй бараа байршаагүй байх, түр горимын хугацаа хэтрэлт гараагүй байх)
(Бүрдүүлэлтийн цаг хугацааны хэмжилтийг хийж, бүрдүүлэлтийн цаг хугацаа суурь түвшингөөс 5 хувиар бууруулсан
5
байх, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил тодорхой үр дүнд хүрсэн байх)
(Барааны ангилал, үнэ үнэлгээ, горим, бичиг баримтын гаалийн бүрдүүлэлттэй холбоотой бодлогын баримт бичиг, эрх
зүйн актийн биелэлт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар зохион байгуулсан арга хэмжээ, түүнд хяналт
6
тавьж ажилласан тайланг Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Хуулийн асуудал хариуцсан
нэгжүүдэд хугацаанд нь хүргүүлэх)
7
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)
8
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан байх)
9
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын
дагуу үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
5
(Гаалийн эрсдлийн удирдлага хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
(Бодлогын баримт бичиг болон эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
6
нэгжийн үнэлгээ, хууль тогтоомжийн хэрэгчилтэнд Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээг авч дундажлана)
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Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

1

21

...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(-Гаалийн байгууллагын хэмжээнд “КАЙС” систем дэх барааны ангилалтай холбоотой алдааны тоо нийт бичлэгийн
тоонд эзлэх хувь суурь түвшингөөс өссөн/буурсан;
- Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамрагдах барааны кодыг төлөвлөсөн хугацаанд нь үнэн зөв тодорхойлсон байдал;

7
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
8
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
9
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(Гаалийн байгууллагын хэмжээнд“КАЙС” систем дэх барааны ангилалтай холбоотой хянасан нийт бичиглэл, үүнээс
илрүүлсэн, залруулсан алдааны тоо, мөн алдааг бууруулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүн, татварын
1
хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамрагдах барааны кодыг төлөвөлсөн хугацаанд нь хэдэн нэр төрлийн барааг тодорхойлсон,
ДГБ-аас өгсөн зөвлөмж, чиглэлийг орчуулж харьяа гаалийн газар хороодод чиглэл, зөвлөмж хүргүүлж, хэрэгжилтэнд
хяналт тавьж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Системийн хэмжээний гаалийн үнэд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан, үнийн мэдээллийн баяжилт хийсэн, хил орчмын
2
үнийн судалгааг хянаж харьяа гаалийн газар хороодод хүргүүлсэн, хяналт тавьж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)
(Гаалийн зуучлагч байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан /ГБМ-ийн эрх олгох, түдгэлзүүлэх,
3
сэргээх, цуцлах г.м/, ГБМ-ээс шалтгаалсан гаалийн бүрдүүлэлтийн алдааны хувийг бууруулах чиглэлд зохион байгуулсан
ажил арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Горимын шаардлага хангасан бараа байршуулсан эсэх, хугацаанд хяналт тавьж ажилласан байдал, гарсан зөрчлийг
4
хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Бүрдүүлэлтийн цаг хугацааны хэмжилтийг хийж, бүрдүүлэлтийн цаг хугацааг бууруулах, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх
5
чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Барааны ангилал, үнэ үнэлгээ, горим, бичиг баримтын гаалийн бүрдүүлэлттэй холбоотой /ГЕГ-ын Төрийн захиргааны
удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжээс гаргасан жагсаалтын дагуу/ бодлогын
6
баримт бичиг, эрх зүйн акт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажилласан талаар
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгавар тус бүрийн
7
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
8
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланг үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг
9
тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

9
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(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд
нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын
дагуу үнэлэнэ.
15 оноо
(-Гаалийн байгууллагын“КАЙС”систем дэх барааны ангилалтай холбоотой алдааны тоо нийт бичлэгийн тоонд эзлэх
хувь суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар буурсан бол 5 оноо, хэрэв 0-5 хувь хүртэл буурсан бол 4 оноо, 0-5 хувь хүртэл
өссөн бол 3 оноо гэх мэтээр;
1
- Татварын хөнгөлөлт чөлөөлтийн барааны кодыг хугацаанд нь үнэн зөв тодорхойлсон тохиолдол бүрт 5 хүртэл оноо
өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ. Хэрэв барааны ангилалтай холбоотойгоор гомдол гарсан тохиолдолд шалтгаан
нөхцлийг харгалзан үзэж 3 хүртэл оноог хасаж үнэлнэ;
- ДГБ-аас өгсөн зөвлөмж, чиглэлийг орчуулж харьяа гаалийн газар хороондод чиглэл, зөвлөмж хүргүүлж, хэрэгжилтэнд
хяналт тавьж ажилласан бол 5 хүртэл оноо өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ)

7
8

6

5

4

3

2

- ДГБ-аас өгсөн зөвлөмж, чиглэлийг орчуулж харьяа гаалийн газар хороодод чиглэл, зөвлөмж хүргүүлж, хэрэгжилтэнд
хяналт тавьж ажилласан талаар харьцуулалт дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(- Бодитой бус тодорхойлсон гаалийн үнэтэй холбоотой тухайн нэгжийн илрүүлсэн алдааны нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх
хувь суурь түвшингөөс тодорхой хувиар өссөн/буурсан талаар шалтгаан нөхцлийг тодорхойлж;
- Импортын барааны үнийн мэдээллийн санд оруулсан барааны тоо нийт хэлцлийн үнийн аргаар тодорхойлсон
импортын барааны тоонд эзлэх хувь суурь түвшингөөс тодорхой хувиар өссөн/буурсан талаар шалтгаан нөхцлийг
тодорхойлж;
- Хил орчмын үнийн судалгаа /улирал, хагас жил/-г хугацаанд нь хянаж харьяа гаалийн газар хороодод хүргүүлсэн
талаар тус бүр харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний алдааны нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх хувь суурь түвшингөөс өссөн/буурсан талаар
шалтгаан нөхцлийг тодорхойлсон, ГБМ-ний үйл ажиллагаатай холбоотой зохион байгууллаж ажилласан талаар
харьцуулалт, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Холбогдох горимын шаардлага хангаагүй бараа, түр горимын хугацаа хэтрэлт гарсан эсэх талаар дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)
(Бүрдүүлэлтийн цаг хугацааны хэмжилтийг хийж, бүрдүүлэлтийн цаг хугацаа суурь түвшингөөс өссөн бууруулсан эсэх,
гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил тодорхой үр дүнд хүрсэн талаар харьцуулалт дүгнэлт
хэлбэрээр тайлагнана)
(Барааны ангилал, үнэ үнэлгээ, горим, бичиг баримтын гаалийн бүрдүүлэлттэй холбоотой бодлогын баримт бичиг, эрх
зүйн акт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж хяналт тавьж ажилласан талаархи тайланг
Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжид хугацаанд нь хүргүүлсэн
талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулалт, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагана)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан байна)
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15 оноо
(- Бодитой бус тодорхойлсон гаалийн үнийн илрүүлсэн алдааны тооны нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх хувь суурь түвшингөөс
5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, хэрэв 0-5 хувь хүртэл өссөн бол 4 оноо, 0-5 хувь хүртэл буурсан бол 3 оноо гэх
мэтээр тооцож үнэлнэ. Хэрэв тухайн чиглэлээр зохион байгуулсан ажил хүрэх үр дүнд хүрээгүй шалтгаантай
тохиолдолд шалтгааныг харгалзан үзэж оноог хасаж үнэлэхгүй;
- Импортын барааны үнийн мэдээллийн санд оруулсан барааны тоо нийт хэлцлийн үнийн аргаар тодорхойлсон
импортын барааны тоонд эзлэх хувь суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, хэрэв 0-5 хувь хүртэл өссөн
бол 4 оноо, 0-5 хувь хүртэл буурсан бол 3 оноо гэх мэтээр;
- Хил орчмын үнийн судалгаа /улирал, хагас жил/-г хугацаанд нь хянаж харьяа гаалийн газар хороодод хүргүүлж
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан байдлыг харгалзан үзэж 5 хүртэл оноог өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ)
10 оноо
(ГБМ-ний алдаа нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх хувь суурь түвшингөөс 5–с дээш хувиар буурсан бол 5 оноо, хэрэв 0-5 хувь
хүртэл буурсан бол 4 оноо, 0-5 хувь хүртэл өссөн бол 3 оноо гэх мэтээр;
- Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлд зохион байгуулсан ажлын цар хүрээ, гарсан үр дүнг
харгалзан үзэж ажил тус бүрт 5 хүртэл оноог өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ)
5 оноо
(Холбогдох горимын шаардлага хангаагүй бараа, түр горимын хугацаа хэтрэлтийн шалтгаан нөхцөл, цар хүрээг
харгазан үзэж 5 хүртэл оноогоор үнэлнэ)
10 оноо
(Бүрдүүлэлтийн цаг хугацааны хэмжилтийг хийсэн, бүрдүүлэлтийн цаг хугацаа суурь түвшингөөс 5 дээш хувиар
буурсан бол 5оноо, хэрэв 0-5 хувь хүртэл буурсан бол 4 оноо, 0-5 хувь хүртэл өссөн бол 3 оноо гэх мэтээр үнэлнэ. Гадаад
худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүн, цар хүрээг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 5 хүртэл
оноог өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,
эрх зүйн актын биелэлтэд Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд
Хуулийн асуудал хариуцсан нэгж тус бүр дээр оноог өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)
15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд
нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний нэр,
дугаар

№

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

3/9

4/10

5/11

6/12

Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

2/8

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Өмнөх оны мөн үеийн улсын төсвийн татварын орлогын гүйцэтгэлээр бичнэ)
(Өмнөх оны мөн үеийн улсын төсвийн хураамжийн орлогын гүйцэтгэлээр бичнэ)
(Өмнөх оны мөн үеийн улсын төсвийн өөрийн орлогын гүйцэтгэлээр бичнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

1/7

7
8
9

6

1
2
3
4
5

761

24

Улсын төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
Улсын төсвийн хураамжийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
Улсын төсвийн өөрийн орлогын төлөвлөгөөний биелүүлэлт
Улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх чиглэлд зохион байгуулсан арга хэмжээ
Улсын төсвийн орлогуудын тайлан мэдээ гаргасан байдал
Бодлогын баримт бичиг, эрх зүйн баримт бичгийн биелэлт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах
чиглэлд зохион байгуулсан арга хэмжээ
Үүрэг даалгаварын биелэлт
Ажлын цаг ашиглалт
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн уялдаа:
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралm №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.4 дүгээр хавсралт

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

762

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)

8

2
3

1

25

(Улсын төсвийн татварын орлогын гүйцэтгэл болон авлага барагдуулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын талаар
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Улсын төсвийн хураамжийн орлогын гүйцэтгэлийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Улсын төсвийн өөрийн орлогын гүйцэтгэлийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9

7

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
журмын дагуу үнэлэнэ.
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан болон Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээний дундаж)
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

(Улсын төсвийн орлогуудын тайлан мэдээг үнэн, зөв хугацаанд нь тайлагнах)
(Гаалийн татвар, тарифын хувь хэмжээ, барааны гарал үүслийн дүрэмтэй холбоотой бодлогын баримт бичиг, эрх
зүйн актийн биелэлт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээ,
түүнд хяналт тавьж ажилласан талаарх тайланг Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Хуулийн
хариуцсан нэгжид тус тус хугацаанд нь хүргүүлэх)
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)

5
6

(Улсын төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөө биелэх, тодорхой шалтгаангүй авлагын үлдэгдэлгүй байх)
(Улсын төсвийн хураамжийн орлогын төлөвлөгөө биелэх)
(Улсын төсвийн өөрийн орлогын төлөвлөгөө биелэх)
(Улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөө биелэх)

1
2
3
4

....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг
хэмжихээр урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

9

7
8

6

5

4

1
2
3

9

8

7

6

5

4

763

26

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Улсын төсвийн татварын орлогын гүйцэтгэлийн хувь)
(Улсын төсвийн хураамжийн орлогын гүйцэтгэлийн хувь)
(Улсын төсвийн өөрийн орлогын гүйцэтгэлийн хувь)
(Зохион байгуулсан ажлаас гарсан үр дүн, улсын төсөвт оруулсан мөнгөн дүн зэргийг харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)
(Тайланг батлагдсан маягт зааврын дагуу үнэн зөв, хугацаанд нь гаргаж нэгтгэсэн талаар харьцуулан дүгнэлт
хэлбэрээр тайлагнана)
(Гаалийн татвар, тарифын хувь хэмжээ, барааны гарал үүсэл дүрэм зэрэгтэй холбоотой бодлогын баримт бичиг, эрх
зүйн акт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлд зохион байгуулсан ажил, хэрхэн хяналт тавьж
ажилласан талаарх тайланг Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Хуулийн асуудал хариуцсан
нэгжид хугацаанд нь хүргүүлсэн талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагана)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд
нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
журмын дагуу үнэлнэ.

(Улсын төсвийн орлогыг төлөвлөгөөний дагуу биелүүлэх чиглэлд зохион байгуулсан ажлын талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)
(Улсын төсвийн орлогуудын тайлан мэдээг үнэн, зөв хугацаанд нь тайлагнах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Гаалийн татвар, тарифын хувь хэмжээ, барааны гарал үүслийн дүрэм зэрэгтэй холбоотой /ГЕГ-ын Төрийн
захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжийн гаргасан жагсаалтын дагуу/
бодлогын баримт бичиг, эрх зүйн акт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж, хяналт тавьж
ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал
хариуцсан нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланд үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг
тайлагнана)

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

764
5 оноо
(Өөрийн орлогын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн эсэхийг харгалзан 5 хүртэлх оноог хувилан үнэлнэ)

2
3

9

8

7

6

5
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10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч
нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Тайланг хугацаандаа үнэн зөв гаргасан бол бүтэн оноог, хугацаа хоцроосон бол 1 оноо, буруу тайлагнасан тохиолдолд
1 оноог тус тус хасаж үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан бодлогын баримт бичгийн
хэрэгжилтэд Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, эрх зүйн актын биелэлтэд Хуулийн асуудал
хариуцсан нэгж хэрэгжилт тус бүр дээр оноог өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд
нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)

5 оноо
(Хураамжийн орлогын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн эсэхийг харгалзан 5 хүртэлх оноог хувилан үнэлнэ)

1

4

30 оноо
(Татварын орлогын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн эсэхийг харгалзан 30 хүртэлх оноог хувилан үнэлнэ. Хэрэв тайлант
хугацаанд татварын авлага үүсгэж, барагдуулах хугацаа хэтрүүлсэн бол шалтгаан нөхцлийг харгалзан 5 хүртэл оноо
хасаж үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга хэмжээний
нэр, дугаар

№

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

765

28

1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
1
(Өмнөх онд илрүүлсэн зөрчлийн тоо, нөхөн төлүүлсэн татварын дүн, шийтгэлийн дүн)
2
(Өмнөх онд илрүүлсэн зөрчлийн тоо, нөхөн төлүүлсэн татварын дүн, шийтгэлийн дүн)
(Өмнөх онд гадаад, дотоодын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны хүрээнд мэдээ, мэдээлэл солилцсоны үр дүнд
3
илрүүлсэн зөрчлийн тоо)
4
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
5
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
6
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
7
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
8
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
9
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
1
Гаалийн зөрчил илрүүлэлт, шийдвэрлэлт
2
Гаалийн зөрчил хариуцсан ГУБ-ийн зөрчил илрүүлэлт, шийдвэрлэлт
3
Гадаад, дотоодын байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал
4
Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээ
5
Гаалийн байгууллагатай холбоотой гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт
6
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлд зохион байгуулсан арга хэмжээ
7
Үүрэг даалгаварын биелэлт
8
Ажлын цаг ашиглалт
9
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

Сар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ....р арга хэмжээ / ГЕГ-ЫН ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ, ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ /
Төлөвлөлтийн уялдаа:
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралm №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.5 дугаар хавсралт

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ
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Арга хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

29

....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг
хэмжихээр урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Системийн хэмжээнд эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн тоо, нөхөн төлбөрийн дүн өмнөх оны мөн үеэс
1
тус бүр 5-аас дээш хувиар нэмэгдүүлэх)
(Системийн хэмжээнд гаалийн зөрчил хариуцсан ГУБ-ийн дахин шалгалтаар илрүүлсэн эрүүгийн хэргийн тоо, мөн
2
зөрчлийн хэргийн тоо, нөхөн төлбөрийн дүн, өмнөх оны мөн үеэс тус бүр 5-аас дээш хувиар нэмэгдүүлэх)
(Системийн хэмжээнд гадаад, дотоодын хууль хяналтын болон бусад байгууллаас бараа, тээврийн хэрэгслийг
3
гаалийн хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл солилцсоны үр дүнд тухайн чиглэлээр
илрүүлсэн зөрчил 5-аас дээш хувиар нэмэгдүүлэх)
(Системийн хэмжээнд зохион байгуулсан ажил тус бүрийн хүрээнд зөрчил илрүүлэлт өссөн/буурсан мөн зөрчил
4
арилсан байх)
(Системийн хэмжээнд гаалийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, мэдээллийг
5
хууль журмын дагуу, хугацаанд нь үнэн зөв шийдвэрлэх, сахилгын хорооны хурлыг зохион байгуулах, шийдвэрийн
хэрэгжилтэнд хяналт тавих)
(Системийн хэмжээнд хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах, хяналт тавьж ажиллах,
6
тайланг Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжид хугацаанд нь хүргүүлэх)
7
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна.)
8
(Тайлант хугацаанд ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна.)
9
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ.)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
журмын дагуу үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
5
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
6
(Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
8
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
9
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(Тайлант хугацаанд системийн хэмжээнд илрүүлсэн эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн тоо, нөхөн
1
төлбөрийн дүн зэрэг үзүүлэлтээр дэлгэрэнгүй тайлагнана)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

6
7

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

(Зохион байгуулсан ажил тус бүрийн хүрээнд зөрчил илрүүлэлт өссөн/буурсан мөн зөрчил арилсан талаар шалтгаан
нөхцлийг тодруулж, дүн шинжилгээ хийж харьцуулалт дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)
(Гаалийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, мэдээллийг хууль журмын дагуу,
хугацаанд нь үнэн зөв шийдвэрлэсэн байх. Сахилгын хорооны хурлыг зохион байгуулсан байдал, шийдвэрийн
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан талаар харьцуулалт, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)
(Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан, хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаар тайлагнана.)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар дүгнэлт харьцуулалт хэлбэрээр тайлагана)
30

(Тайлант хугацаанд гааль зөвшөөрөв төлөвт шилжсэний дараа гаалийн зөрчил хариуцсан ГУБ-ийн дахин
шалгалтаар илрүүлсэн эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн тоо, нөхөн төлбөрийн дүнгийн талаар
дэлгэрэнгүй тайлагнана.)
(Гадаад орнуудын гаалийн байгууллага болон гадаад, дотоодын хууль хяналтын байгууллага, бусад байгууллагуудтай
хамтын ажиллагааны хүрээнд мэдээ, мэдээлэл солилцож зөрчил илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, түүнээс гарсан үр
дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана.)
(Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүрээнд гарсан үр дүнгийн
талаар дүн шинжилгээ хийж, ажил тус бүрээр дэлгэрэнгүй тайлагнана.)
(ЗГ-н 11-11, ГЕГ-н 12-81 утсанд болон бусад хэлбэрээр иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гомдол
мэдээллийн шийдвэрлэлтийн байдал, сахилгын хорооны ажлын албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулж түүнээс
гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана.)
(Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжээс гаргасан жагсаалтын дагуу тус нэгжийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийн хүрээнд системийн хэмжээнд зохион байгуулсан ажил, түүнд хяналт тавьж
ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана.)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал
хариуцсан нэгжийн гаргасан судалгаа, тайланг үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг
тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн нөхөн төлбөрийн дүн, зөрчлийн тоо өмнөх оны мөн үеэс тус бүр 5-аас
дээш хувиар нэмэгдүүлсэн талаар харьцуулалт дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)
(Гаалийн зөрчил хариуцсан ГУБ-ийн дахин шалгалтаар илрүүлсэн эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн тоо,
нөхөн төлбөрийн дүн, өмнөх оны мөн үеэс тус бүр өссөн/буурсан талаар харьцуулалт дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана.)
(Гадаад, дотоодын хууль хяналтын болон бусад байгууллаас бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр хууль бусаар
нэвтрүүлэхтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл солилцсоны үр дүнд тухайн чиглэлээр илрүүлсэн зөрчлийг өссөн/буурсан
талаар харьцуулалт дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ
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Төсвийн захирагчийн үнэлгээ
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15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг
хугацаанд нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

20 оноо
(Эрүүгийн хэрэг илрүүлэлтийн тоо 5-аас дээш хувиар өссөн бол 10 оноо, 0-5% өссөн бол 9 оноо, 0-5%-аар буурсан бол
8 оноо гэх мэт үнэлнэ. Зөрчлийн хэрэг илрүүлэлтийн тоо 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, 0-5% өссөн бол 4 оноо,
0-5%-аар буурсан бол 3 оноо гэх мэт үнэлнэ.
Зөрчлийн хэргийн нөхөн төлбөрийн үнийн дүн 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, 0-5% өссөн бол 4 оноо, 0-5%-аар
буурсан бол 3 оноо гэх мэт үнэлнэ. Дээрх нөхцлүүдийн буурсан тохиолдлын шалтгаан нөхцөлийг нь харгалзан үзэж
оноог хасахгүй. Хэрэв зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотойгоор прокурорын байгууллагаас
“Прокурорын шаардлага” ирүүлсэн тохиолдол тус бүрээс 0,5 оноог хасаж үнэлнэ)
10 оноо
(Зөрчил илрүүлэлтийн тоо 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, 0-5% өссөн бол 4 оноо, 0-5%-аар буурсан бол 3 оноо
гэх мэт үнэлнэ. Зөрчлийн хэргийн нөхөн төлбөрийн үнийн дүн 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, 0-5% өссөн бол 4
оноо, 0-5%-аар буурсан бол 3 оноо гэх мэт үнэлнэ)
10 оноо
(Мэдээ, мэдээлэл солилцсоны үр дүнд илрүүлсэн зөрчлийн тоо 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, 0-5% өссөн бол 4
оноо, 0-5%-аар буурсан бол 3 оноо гэх мэт үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч
нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, мэдээлэл тус бүрийг хууль тогтоомжийн хүрээнд
хугацаанд нь, үнэн зөв шийдвэрлэсэн байдлыг харгалзан 5 хүртэл оноогоор тооцон дундажлаж үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтэд Хуулийн асуудал хариуцсан нэгж тус бүр дээр оноог өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан тооцно)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
журмын дагуу үнэлэнэ.

(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг
хугацаанд нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

№

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Шалгуур үзүүлэлт тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

769

Гаалийн байгууллагын албан хаагчдын санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлын шийлвэрлэлт
Үүрэг даалгаварын биелэлт
Ажлын цаг ашиглалт
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

4
5
6
7

32

Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор сууршилтай ажиллуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт
Албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажил

2
3

1 Гаалийн байгууллагын албан хаагчдын хувийн хэргийн хадгалалт, хамгаалалт, мэдээллийн сангийн баяжилт, ашиглалт

1
2
3
4
5
6
7

Сар

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.6 дугаар хавсралт

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

(Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг, байгууллагын стратеги зорилгын хүрээнд хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор
сууршилтай ажиллуулах чиглэлд тодорхой ажлуудыг төлөвлөж зохион байгуулах)
(Албан хаагчдын эрүүл мэнд, амьдрах, ажиллах орчин нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр тодорхой үр дүнтэй
ажлуудыг зохион байгуулах)
(Хүний нөөцийн чиглэлээр ирсэн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдол хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэгдсэн байх)
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байх)
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байх)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)

2
3
4
5
6
7

1

33

(Хувийн хэргийн хадгалалт, хамгаалалтыг хийж ажилласан талаар болон цахим мэдээллийн сан баяжуулалт хийгдсэн,
байгууллагын хүний нөөцийн судалгаа /хүний нөөцийн зохион байгуулалт, бүтэц орон тоо, шилжилт хөдөлгөөн, сэлгэн
ажиллуулах, боловсон хүчнийг албан тушаал дэвшүүлэх, чөлөөлөх, цол, зэрэг дэв, цалин хөлс нэмэгдэл гм/ хийгдэж санал
дүгнэлт боловсруулан хэрэгжүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана.)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн ээсх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
5
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

(Журам, зааврын дагуу хувийн хэргийн хадгалалт хамгаалалт, баяжилтыг цахим болон бусад хэлбэрээр хийсэн байх. Үүний үр
дүнд үнэн зөв судалгаа, тайлан мэдээ мэдээллээр гаалийн байгууллагын удирдлагыг цаг тухай бүрт нь шуурхай хангасан байх)

1

....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг тайлагнана.)

6
7

2

1
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20 оноо
(Хувийн хэргийн хадгалалт хамгаалалт, цахим мэдээллийн сангийн баяжилт цаг тухай бүрдээ хийгдсэн бол 10 оноо, хүний
нөөцийн чиглэлээр гаалийн байгууллагын удирдлагыг судалгаа, тайлан мэдээгээр шуурхай хангаж ажилласан байдлыг харгалзан
үзэж 10 хүртэл оноогоор үнэлнэ)
15 оноо
(Тухайн шалгуурын хүрээнд зохион байгуулсан ажил тус бүрийн үр дүнг тооцож 15 хүртэл оноогоор тооцож дундажлаж
үнэлнэ)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.

(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан талаар тайлагнана.)

(Төрийн албан хаагчийн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг, байгууллагын стратеги зорилгын хүрээнд хүний нөөцийг
чадавхжуулах, тогтвор сууршилтай ажиллуулах чиглэлд зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээг дэлгэрэнгүй тайлагнана.)
(Албан хаагчдын амьдрах, ажиллах орчин нөхцөл, эрүүл мэнд, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр судалгаа дүн шинжилгээнд
тулгууралсан тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана.)
(Тайлант хугацаанд ирсэн санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдлыг дэлгэрэнгүй тайлагнана.)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын биелэлтийг
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланд үндэслэн дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг дэлгэрэнгүй
тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Журам, зааврын дагуу хувийн хэргийн хадгалалт хамгаалалт, баяжилтыг цахим болон бусад хэлбэрээр хийсэн, үүний үр дүнд
үнэн зөв судалгаа, тайлан, мэдээ мэдээллээр гаалийн байгууллагын удирдлагыг цаг тухай бүрт нь шуурхай хангасан талаар
дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)
(Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг, байгууллагын стратеги зорилгын хүрээнд хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор
сууршилтай ажиллуулах чиглэлд тодорхой ажлуудыг төлөвлөж зохион байгуулснаар хүрсэн үр дүнг суурь үзүүлэлттэй
харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)
(Албан хаагчдын эрүүл мэнд, амьдрах, ажиллах орчин нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр тодорхой үр дүнтэй
ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана,)
(Хүний нөөцийн чиглэлээр ирсэн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдол хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэгдсэн талаар дүгнэлт
хэлбэрээр тайлагнана.)

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

772
7

6

5

4

3
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5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан тооцож үнэлнэ)
15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)

20 оноо
(Тухайн шалгуурын хүрээнд зохион байгуулсан ажил тус бүрийг суурь түвшинтэй харьцуулан хүрсэн үр дүнг харгалзан 20
хүртэл оноогоор тооцож дундажлаж үнэлнэ)
10 оноо
(Хүний нөөцтэй холбоотой санал, хүсэлт, гомдол тус бүрийг хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэн зөв шийдвэрлэсэн байдлыг
харгалзан 10 хүртэл оноогоор тооцож дундажлаж үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний нэр,
дугаар

№

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, холбогдох эрх зүйн акттай нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлд зохион байгуулсан арга хэмжээ
Хууль, хяналтын байгууллагад Гаалийн байгууллагыг төлөөлөх, хамтран ажиллах
Үүрэг даалгаварын биелэлт
Ажлын цаг ашиглалт
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

1/7

1

773

36

(Гаалийн байгууллагаас батлан гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллагад хүргүүлэх, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх, гаалийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд мөрдөх
эрх зүйн актуудын хууль зүйн үндэслэл нь холбогдох хууль тогтоомжтой нийцэж буй эсэхэд хяналт тавьсан байх, гаалийн
байгууллагаас хуулийн төсөлд санал өгсөн байх)

....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Сар

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №...., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх …. р арга хэмжээ / ГЕГ-ЫН ХУУЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР,
ҮЗҮҮЛЭЛТ /

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.7 дугаар хавсралт

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

774

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

(Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийн сан үүсгэх, баяжуулах, түүний хэрэгжилтэнд
хяналт тавих, гаалийн байгууллагын хэмжээний биелэлтийн тайланг нэгтгэх)
(Гаалийн байгууллагын зүгээс гарсан захиргааниы акттай холбоотой /тус нэгжээс хянаж баталгаажуулсан/
3 маргаандуудад ялсан байх, хууль хяналтын байгууллагад төлөөлсөн бусад оролцогч нарыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар
хангасан байх)
4
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байх)
5
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан байх)
6
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвөлсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын
дагуу үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
5
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

4

3

2

1
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(Гаалийн байгууллагаас батлан гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллагад хүргүүлэх, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулсан, гаалийн байгууллагаас
гаргаж буй эрх зүйн актуудын /харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нарын батлан гаргасан тушаал..../ хууль зүйн
үндэслэл нь холбогдох хууль тогтоомжтой нийцэж буй байдалд хэрхэн хяналт тавьсан /тушаалд гаргаж буй нийтлэг
алдаа, алдааг залруулахад авч хэрэгжүүлсэн ажил гэх мэт/, гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдолтой хууль
тогтоомжийн төсөлд санал өгөхтэй холбоотой зохион байгуулсан ажлын гүйцэтгэлийн талаар тус тус дэлгэрэнгүй
тайлагнана)
(Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийн сан үүсгэж, баяжилт хийн, холбогдох зохион
байгуулалтын нэгжүүдэд эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалтыг хүргүүлэн, биелэлтийн тайланг гаргуулан авч, нэгтгэсэн
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Хууль хяналтын байгууллагад гаалийн байгууллагыг төлөөлөн оролцогчоор томилогдон ажиллах, гаалийн байгууллагыг
төлөөлж буй бусад оролцогч нарыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, бүртгэл хөтлөх, хэрхэн шийдвэрлэгдсэн
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгавар тус бүрийн
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

2

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан нэгжээс
гаргасан судалгаа, тайланг үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг
тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Гаалийн байгууллагаас батлан гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллагад хүргүүлсэн, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн, гаалийн байгууллагын дотоод үйл
ажиллагаанд мөрдөх эрх зүйн актуудын /харьяа гаалийн газар, хорооны дарга нарын батлан гаргасан тушаал..../ хууль
зүйн үндэслэл нь холбогдох хууль тогтоомжтой нийцэж буй эсэхэд хяналт тавьсан, гаалийн байгууллагаас хуулийн төсөлд
өгсөн санал нь тусгагдсан эсвэл тусгагдаагүй шалтгаан нөхцөл зэргийн гүйцэтгэлийн хувийг тодорхойлож харьцуулан
дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийн сан үүссэн, баяжилт хийгдсэн, түүний
хэрэгжилтэнд хяналт тавьсан, биелэлтийн тайланг нэгтгэн Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжид
хүргүүлсэн талаарх биелэлтийг тайлагнана)
(Гаалийн байгууллагын зүгээс гарсан захиргааны акттай /тус нэгжээс хянаж баталгаажуулсан/ холбоотой маргаанууд
хэрхэн шийвдэрлэгдсэн талаар, хууль хяналтын байгууллагад төлөөлсөн бусад оролцогч нарыг мэргэжил, арга зүйн
удирдлагаар хангаснаар хүрсэн түвшинг дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулалт хийн, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)
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Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын
дагуу үнэлнэ.
25 оноо
1
(Тухайн хууль тогтоомжинд оруулахаар хүргүүлсэн нийт саналын тусгагдсан байдал, гаалийн байгууллагын зүгээс гарч
байгаа нийт эрх зүйн актуудыг хянасан байдлыг харгалзан тооцож үнэлнэ)
15 оноо
(Эрх зүйн баримт бичгийн сан үүссэн, баяжилт хийгдсэн, хэрэгжүүлж ажиллах нэгжүүдэд эрх зүйн баримт бичгийн
2
жагсаалтыг хүргүүлсэн бол 5 оноо, хууль тогтоомжийн хэрэгжлтийн биелэлтийг гаргуулан авч нэгтгэн Төрийн
захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлсэнийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн тайлангийн үнэлгээтэй
уялдуулан 10 хүртэл оноогоор тооцож үнэлнэ)
25 оноо
3
(Тус хэлтсээс хянагдсан захиргааны акттай холбоотой шүүхийн маргаануудад гаалийн байгууллагыг төлөөлөн оролцож
хэрхэн шийдвэрлэгдсэн шийдвэрийг үндэслэн тус бүрт нь 20 хүртэл оноо өгч дундажлаж тооцно. Гаалийн байгууллагыг

6

4
5

3

2

1

6

5
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5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан тооцож үнэлнэ)

15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

5
6

39

15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)

4

бусад байдлаар төлөөлж оролцсон албан хаагчдыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангасан байдлыг харгалзан үзэж 5
хүртэл оноогоор үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

№

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Олон улсад гаалийн чиглэлээр хэрэглэж буй баримт бичгийг судлаж, боловсруулсан байдал
Хамтын ажиллагааны арга хэмжээг зохион байгуулсан байдал, гэрээ, хэлцэл, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт
Албан хаагчдыг уулзалт, сургалтад хамруулсан байдал
Үүрэг даалгаварын биелэлт
Ажлын цаг ашиглалт
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
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....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(ДГБ, ДХБ-аас гаргасан бодлогын баримт бичгийг орчуулах, албан хаагчдыг мэдээллээр хангах, гаалийн байгууллагын үйл
1
ажиллагаанд хэрэгжүүлэх)
(Хамтын ажиллагааны арга хэмжээг өндөр түшинд зохион байгуулах, гэрээ, хэлцэл, төсөл хөтөлбөр гаалийн байгууллагын
2
үйл ажиллагаанд хэрэгжиж, үр дүнгээ өгөх)

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Сар

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.8 дугаар хавсралт
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778

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

(Албан хаагчдыг гадаадад болон гадаадын экспертүүдийн сургалтад хамруулах, сургалтын үр дүн гаалийн байгууллагын
үйл ажиллагаанд хэрэгжиж, үр дүнгээ өгөх)
4
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байх)
5
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
6
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичих)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
5
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

1

6

5

4

3

2

1
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(ДГБ, ДХБ-аас эрхлэн гаргасан болон олон улсын түвшинд хэрэглэгдэж байгаа эрх зүйн баримт бичиг, санал, зөвлөмж, арга
техникүүдийг судалж боловсруулалт хийсэн, гаалийн албаны чадавхыг бэхжүүлэхэд ашиглаж байгаа талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)
(Хамтын ажиллагааны гадаад арга хэмжээний зохион байгуулалт, холбогдох гэрээ, хэлцэл, төсөл хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Гаалийн байгууллагын албан хаагчдыг гадаад сургалт, дотоодод зохион байгуулагдаж буй гадаад экспертийн сургалтад
хэрхэн хамруулсан хэрэгжилтийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланд үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(ДГБ, ДХБ-аас гаргасан бодлогын баримт бичгийг орчуулахтай холбоотой ажлыг зохион байгуулсан, мэдээллээр хангасан,
гаалийн албаны чадавхийг бэхжүүлсэн зэрэг нь олон улсын түвшинд нийцэж байгаа талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

3

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

(Албан хаагчдыг гадаад болон дотоодод зохион байгуулагдсан гадаадын экспертүүдийн сургалтад хамруулсан, сургалтын
үр дүнг гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэгжсэн, үр дүнгээ өгсөн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагана)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)

(Хамтын ажиллагааны арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулсан, гэрээ, хэлцэл, төсөл хөтөлбөр гаалийн байгууллагын үйл
ажиллагаанд хэрэгжсэн, үр дүн өгсөн эсэх талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

6
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5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)

20 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
25 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
20 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)

5

4

3

2

1

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.

6

4
5

3

2
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779

780

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

№

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн залруулаагүй алдаа, зөрчлийн тоо)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн хуулийн хэрэгжилт бичнэ)
(Өмнөх оны мөн үеийн гэрээний биелэлтийн дүн)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

1/7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
43

Гаалийн байгууллагын төсвийг төлөвлөх, зарцуулах, хяналт тавих, тайлагнах
Гаалийн байгууллагын төсвийг хэмнэх чиглэлд зохион байгуулсан ажил
Аудит, хяналт шалгалтын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийн биелэлт
Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа
Улсын орлогын бараа
Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал болон шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт
Үүрэг даалгаварын биелэлт
Ажлын цаг ашиглалт

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
Төлөвлөлтийн уялдаа:

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.9 дүгээр хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын үнэлгээ

Хүрэх түвшин

Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

(УОБ нь хууль журмын дагуу шийдвэрлэх, тодорхойгүй шалтгааны улмаас шийдвэрлээгүй үлдэгдэлгүй байх)
(Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар дүгнүүлэх Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт 96-ээс дээш
хувиар үнэлэгдэх)
(Шилэн дансны тухай хууль, ЗГ-ын тогтоолын дагуу үнэн зөв мэдээ, мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн
самбарт хугацаанд нь байршуулах)
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)

5

9

781

44

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10

8

7

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
журмын дагуу үнэлэнэ.
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

(Худалдан авах ажиллагаа хууль тогтоомжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу хангагдах)

4
6

(Өмнөх дүгнэлтээс зөвлөмжийн тоо буурах, төлбөрийн акт, албан шаардлага, зөрчилтэй дүгнэлт авахгүй байх)

3

....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг
хэмжихээр урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Гаалийн байгууллагын төсөв, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой төлөвлөн дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлж
1
батлуулах, зарцуулах, хяналт тавих, санхүүгийн болон бусад тайланг хуулийн хугацаанд тайлагнах)
2
(Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгээр төсөв хэмнэгдэх )

10
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

782

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

(Төрийн аудитын болон бусад байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит, шалгалт хийсэн үр дүн, зөвлөмжийн
биелэлтийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

2
3

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

45

(Залруулаагүй алдаа зөрчилтэй асуудлын тоо өмнөх дүгнэлтээс өссөн/буурсан, аудит, шалгалт, зөвлөмжийн
биелэлтийн үр дүнгийн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Худалдан авах ажиллагаа хууль тогтоомжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу хангагдсан эсэх талаар
харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

(Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгээр төсөв хэмнэгдсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

(Гаалийн байгууллагын төсөв, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой төлөвлөн дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлж
батлуулсан, зарцуулсан, хяналт тавьсан, санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд тайлагнасан талаар харьцуулан
дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

(Худалдан авах үйл ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан, гүйцэтгэлийн явцыг хянан
шалгаж, баталгаажуулсан эсэх талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Системийн хэмжээнд улсын орлогын барааг хууль журмын дагуу орлогод авах, худалдан борлуулах, шилжүүлэх,
устгах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг хангуулах зорилгоор байгууллагын хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт,
хамгаалалт, тайлан бүртгэл тооцоо, төрийн өмчийг түрээслүүлэх гэрээний биелэлтийг хангах чиглэлд зохион
байгуулсан ажлын талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Шилэн дансны тухай хууль, ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган мэдээ, мэдээллийг цахим
хуудас болон байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулсан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал
хариуцсан нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланд үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг
тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

(Төсвийг зориулалтын дагуу үр дүнтэй зарцуулсан, төсвийг хэмнэх чиглэлд зохион байгуулсан ажлын талаар
дэлгэрэнгүй тайлагнана)

1

4

(Гаалийн байгууллагын төсөв, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой төлөвлөн дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлж
батлуулсан, зарцуулсан, хяналт тавьсан, санхүүгийн болон бусад тайлан мэдээг батлагдсан маягтын дагуу нэгтгэн
хуулийн хугацаанд тайлагнасан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана. Үүнд: Улсын орлогын бараа, тооцоот хуудас, ломбо,
дүрэмт хувцас гэх мэт)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

783
7

6

5

4

3

2

1

10

8
9

7

6

5

20 оноо
(Гаалийн байгууллагын төсөв, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой төлөвлөн дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлж
батлуулсан бол 5 оноо, зарцуулалтад хяналт тавьж зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний
байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 10 хүртэл оноо өгч нийлбэр оноог дундажлаж, санхүүгийн тайлан тус бүрт
5оноо өгч нийлбэр оноог дундажлан гаргана. Хэрэв тайланг хугацаа хоцроосон бол 3 хүртэл оноо, буруу тайлагнасан
тохиолдолд 2 хүртэл оноог тус тус хасаж үнэлнэ)
5 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 5 оноо өгч
нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
10 оноо
(Санхүүгийн тайланд зөрчилгүй санал дүгнэлт өгсөн хэдий ч залруулаагүй алдаа,зөрчил өмнөх дүгнэлтээс 5%
хүртэл буурсан бол дээд оноо, 1%-4% хүртэл буурсан тохиолдолд 1 оноо, 5% -9% хүртэл өссөн тохиолдолд 2 оноо,
10% буюу түүнээс дээш өссөн тохиолдолд 3 оноо хасах гэх мэт ....оноог үнэлнэ)
15 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт
оноо өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 5 оноо өгч
нийлбэр оноог дундажлаж гаргана. Хэрэв УОБ-ны үлдэгдэлтэй байвал шалтгаан нөхцөлийг харгалзан үзэж 3 хүртэл
оноог хасаж үнэлнэ)
5 оноо
(Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар дүгнүүлэх Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт 96-100 хувиар
үнэлэдсэн бол 5 оноо, 86-95 хувиар үнэлэгдсэн бол 4 оноо, 76-85 хувиар үнэлэдсэн бол 3 оноо гэх мэт үнэлнэ)
5 оноо
46

(УОБ нь хууль журмын дагуу шийдвэрлэгдсэн эсэх, тодорхойгүй шалтгааны улмаас шийдвэрлээгүй үлдэгдэл буурсан
эсэхийг харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар дүгнүүлэх Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг хэдэн
хувиар үнэлүүлсэнг харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Шилэн дансны тухай хууль, ЗГ-ын тогтоолын дагуу мэдээ, мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт
байршуулсан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагана)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг
хугацаанд нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
журмын дагуу үнэлэнэ.

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

784
10

9

8
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5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)
15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг
хугацаанд нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

(Хугацаа хоцроож мэдээлсэн мэдээ тус бүрээс 0.5 оноог, огт мэдээлээгүй мэдээ тус бүрээс 1 оноог хасаж үнэлнэ)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

№

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

Төлөвлөлтийн уялдаа:

785
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Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №...., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
1
(Өмнөх оны Сангийн яамны үнэлгээ, хийгдэх ажлын шалтгаан нөхцлийг бичих)
2
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
3
(Өмнөх оны дотоод аудитаар илрүүлсэн зөрчлийн үнийн дүн, хийгдэх ажлын шалгаан нөхцлийг бичих)
4
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
5
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
6
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ
Гаалийн байгууллагын эрх зүйн акт болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
1
биелэлтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн байдал
2
Бусад тайлан төлөвлөгөөнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн байдал
3
Дотоод аудит хийсэн байдал
4
Үүрэг даалгаварын биелэлт
5
Ажлын цаг ашиглалт
6
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Тайлангийн биелэлтэд ХШҮ хийж хугацаанд нь Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлж
1
Сангийн яамны үнэлгээг 90-ээс дээш хувиар үнэлүүлсэн байх)
(ГЕГ-ын ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хороодын гүйцтгэлийн төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд
2
хугацаанд нь /хагас, бүтэн жилээр/ ХШҮ хийж, нэгтгэсэн тайлан гаргаж ГЕГ-ын Захиргааны зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлсэн байх)
Сар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх …. р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ /

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.10 дугаар хавсралт

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

786

Зарцуулсан хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

6

5

4

3
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(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгавар тус бүрийн
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланд үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг
тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

(Гаалийн байгууллагын хэмжээнд төсөв, санхүүгийн дотоод аудит хийх, ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хорооны үйл
ажиллагаанд дотоод аудитыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хийж дүгнэлт өгөх, зөвлөмж, санал боловсруулах,
гарсан зөрчлийг арилгуулах зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

(ГЕГ-ын ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хороодын үйл ажиллагаанд тухайн жилийн батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу
дотоод аудит хийж зөрчлийн үнийн дүн суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар нэмэгдүүлсэн байх)
4
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)
5
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
6
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын
дагуу үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
5
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(Гаалийн байгууллагын бодлогын баримт бичгийн, эрх зүйн актын, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, Сангийн яамны
1
зөвлөмж, үүрэг даалгаварын хэрэгжилтэд /хагас, бүтэн жилээр/ хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж Төрийн захиргааны
удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, Сангийн яаманд хүргүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-ын ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хороодын үйл ажиллагаанд шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хяналт шинжилгээ
үнэлгээ хийж, зөвлөмж боловсруулан биелэлтэнд хяналт тавьж ажилласан, /хагас, бүтэн жилээр/, байгууллагын жилийн
2
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд ХШҮ хийж нэгдсэн тайланг гаргаж, Захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн талаар
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
3

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

6

787
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15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг
хугацаанд нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

(Тайлангийн биелэлтэд ХШҮ-г хугацаанд нь хийж Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлсэн
эсэх талаар, Сангийн яамны өмнөх оны хагас, бүтэн жилийн үнэлгээний талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)
(ГЕГ-ын ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хороодын гүйцтгэлийн төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд
2
хугацаанд нь /хагас, бүтэн жилээр/ ХШҮ хийсэн, нэгтгэсэн тайлан гаргаж ГЕГ-ын Захиргааны зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлсэн талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
3
(Суурь түвшингөөс хэдэн хувиар өссөн/буурсан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
4
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулалт хийн, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
5
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
6
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын
дагуу үнэлнэ.
20 оноо
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж Сангийн яаманд тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн бол 10 оноо,
1
хугацаа хоцроосон тохиолдолд 3 оноо хасаж тооцно, Сангийн яамны үнэлгээг 90-ээс дээш хувиар үнэлүүлсэн бол 10 оноо,
85-90% бол 9 оноо гэх мэтээр үнэлнэ)
20 оноо
(ХШҮ-г хугацаанд нь хийж захиргааны зөвлөлд танилцуулсан бол 10 оноогоор, хугацаа хоцроосон тохиолдолд 3 оноо
2
хасаж тооцно. ХШҮ хийсэн байдал, тайлангийн нэгтгэл зэргийг харгалзан үзэж Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн 1-10
хүртэл оноогоор үнэлсэн үнэлгээг дундажлаж үнэлнэ)
25 оноо
(Илрүүлсэн зөрчлийн үнийн дүн суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн бол 10 оноо, 0-5% өссөн бол 9 оноо, 0-5%3
аар буурсан 8 оноо гэх мэтээр, ДАХ-н тайланг нэгтгэж ГЕГ-ын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн, зөвлөмж
хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 15 хүртэл оноог өгч дундажлаж
үнэлнэ)
15 оноо
4
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
5
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)
1
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

№

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

1/7
2/8
3/9
4/10
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

5/11

6/12

3

2

1

51

(Эрсдэлийн мэдээллийн сан шинэчлэгдсэн, баяжилт хийгдсэний үр дүнд мэдээллийн санг ашиглаж зөрчил илрүүлэлт 5
хувиар өссөн байх)
(Тайлант хугацаанд гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулах ажил, арга хэмжээ, хүлээгдэж байгаа үр дүнг
төлөвлөсөн байх)

(Тайлант хугацаанд биет шалгалтаас чөлөөлөгдөх экспортыг 2 хувь, импортыг 5 хувь нэмэгдүүлсэн байх)

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Өмнөх оны гаалийн бүрдүүлэлтийн бараанд хийх биет шалгалтаас чөлөөлөгдөж байгаа экспорт болон импортын хувийг
1
тус тусд нь оруулах)
2
(Эрсдлийн мэдээллийн сангийн тоон үзүүлэлтүүд)
3
(Өмнөх оны гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах цаг хугацаа)
4
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
5
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
6
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
1
Гаалийн хяналтын төлвийн хэрэгжилт
2
Эрсдэлийн мэдээллийн сангийн баяжилт, ашиглалт
3
Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр
4
Үүрэг даалгаварын биелэлт
5
Ажлын цаг ашиглалт
6
Бусад гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт
... р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

Сар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн уялдаа:
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.11 дүгээр хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Зарцуулсан хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын үнэлгээ

(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан байх)
(Тайлант хугацаанд тухайн шалгуурын хүрээнд гарсан шийдвэр, өгөгдсөн үүрэг даалгавар бүрийн хүрэхээр төлөвлөсөн
түвшинг бичнэ)

5
6

6

5

789
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(Үүрэг даалгаварын биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана.)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгжээс гаргасан судалгааг үндэслэн дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгаварыг тайлагнана. Мөн аудит,
хяналт шалгалтын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийн биелэлтийг хамааруулна.)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

(Гаалийн байгууллагын гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгын хүрээнд тус үйл ажиллагаатай холбоотой хийж
хэрэгжүүлсэн ажлын биелэлтийг тухайн нэгжийн тайлан бусад ЗББНДБ-с ирүүлсэн тайланг нэгтгэн дэлгэрэнгүй
тайлагнана.)

3
4

(Өндөр эрсдэлтэй зорчигч, аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн мэдээллийн сангийн баяжилт, шинэчлэлт, мэдээллийн сангийн эх
сурвалжийг хэрхэн гаалийн хяналтанд ашигласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана.)

2

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын
дагуу үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
5
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн ээсх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(Гаалийн бүрдүүлэлтийн /экспорт, импорт/ төлөвийн хэрэгжилт, биет шалгалтаас чөлөөлөгдөх хувийг нэмэгдүүлэх
1
чиглэлд зохион байгуулсан ажил, хяналтын төлөвийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана.)

(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байх)

4
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Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

(Эрсдэлийн мэдээллийн сан шинэчлэгдсэн, баяжилт хийгдсэний үүний үр дүнд мэдээллийн санг ашиглаж зөрчил
илрүүлэлтийн хувь өссөн/буурсныг харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)
(Тайлант хугацаанд гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний үр дүнд харьцуулан
дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар дүгнэлт харьцуулалт хэлбэрээр тайлагана.)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан байна)

2
3
4
5

5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)
15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ.)

4
5
6
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15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлэнэ)

3

15 оноо
(Зөрчил илрүүлэлт 5-аас дээш хувиар өссөн бол 15 оноо, 0-5% өссөн бол 13 оноо, 0-5%-аар буурсан бол 11 оноо, гэх мэт
буурсан 5 хувь тутамд 2 оноог хасаж үнэлнэ)
20 оноо
(Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлд тухайн нэгжийн зохион байгуулж хийгдсэн ажлуудын цар хүрээ, хэрэгжилт, үр дүнг
харгалзан үзэж 10 хүртэл оноогоор, бусад ЗББНДБ-н тайлан, мэдээг нэгтгэн Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал
хариуцсан нэгжид хүргүүлсэнийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн тайлангийн үнэлгээтэй уялдуулан 10 хүртэл оноогоор
тооцож үнэлнэ)

2

6

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна.)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын
дагуу үнэлэнэ.
30 оноо
(Гаалийн бүрдүүлэлтийн биет шалгалтаас чөлөөлөгдсөн хувийг төлөвлөгдсөн хүрэх түвшинтэй харьцуулан хүрсэн
1
түвшингийн хувиар экспортонд 10 хүртэл оноо, импортонд 10 хүртэл оноо, нэмэгдүүлэх чиглэлд зохион байгуулсан ажилд
10 хүртэл оноо өгч дундажлаж үнэлнэ.)

(Тухайн тайлант хугацаанд биет шалгалтаас чөлөөлөгдөх хувь өссөн, энэ чиглэлд зохион байгуулсан ажлыг суурь
түвшинтэй харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)

1

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
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Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх -р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН СТАТИСТИКИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн уялдаа:
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралm №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
Хэрэгжих хугацаа
Сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Шаардагдах хөрөнгө
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
1
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
2
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
3
(Өмнөх оны нийт лавлагааны тоо, түүнд эзлэх цанхим лавлагааны хувь)
Суурь түвшин
4
(Өмнөх оны мэдүүлгийн алдааны тоо, нийт бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувь)
5
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
6
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
7
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
1
Статистик мэдээлэл боловсруулах
2
Хөрш орнуудтай статистикийн мэдээлэл солилцох
3
Статистик лавлагаа, мэдээлэл
Шалгуур үзүүлэлт
4
Мэдүүлгийн санд хяналт тавьж ажилласан байдал
5
Үүрэг даалгаварын биелэлт
6
Ажлын цаг ашиглалт
7
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Гадаад худалдааны болон захиргааны статистик мэдээллийг үнэн зөв стандартад нийцүүлэн хугацаанд нь боловсруулах,
1
төрийн болон бусад байгууллага, иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах)

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.12 дугаар хавсралт

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

791

792

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

55

(Гадаад орнуудын гаалийн байгууллагатай статистик зэрэгцүүлэлт хийх, зөрүү гарсан шалтгааныг тогтоох, мэдээлэл
солилцох)
(Лавлагаа, мэдээлэл авах үйл ажиллагаа боловсронгуй болох, өмнөх оны нийт лавлагааны тоонд эзлэх цахим лавлагаа 5
3
хувиас дээш өссөн байх)
4
(Нийт бүрдүүлэлтэнд алдаа илрүүлэлтийн эзлэх хувь суурь түвшингөөс 5% хүртэл өссөн байх)
5
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)
6
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
7
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвөлсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
5
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(Гадаад худалдааны болон захиргааны статистик мэдээллийг стандартад нийцүүлэн боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх,
1 гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглах боломжийг бүрдүүлэх мөн холбогдох төрийн байгууллагыг мэдээ мэдээллээр
хангаж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Гадаад орнуудтай статистик зэрэгцүүлэлт хийж, зөрүү гарсан тохиолдолд шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж түүний
2
дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болон мэдээлэл солилцож ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Иргэн, аж ахуй нэгж лавлагаа, мэдээлэлэл авах үйл ажиллагааг ойлгомжтой, хурдан шуурхай боловсронгуй болгох /цахим
3
технологи ашиглах г.м/ үнэн зөв мэдээлэл өгөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Гаалийн мэдүүлгийн бичлэгт хэрхэн хяналт тавьж ажилласан, алдаа илрүүлэлт, залруулалт, алдааг дахин гаргуулахгүй
4
байх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын
5
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
6
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланг үндэслэн дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг дэлгэрэнгүй
7
тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
2

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Хүрсэн түвшин

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт
3

(Лавлагаа, мэдээлэл авах үйл ажиллагаа боловсронгуй болсон, өмнөх оны нийт лавлагааны тоонд эзлэх цахим лавлагааны
хувь өссөн /буурсан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Нийт бичлэгийн алдаа илрүүлэлтийн эзлэх хувь суурь түвшингөөс өссөн байх. Хэрэв алдаа ирлүүлэлт 5% хүрээгүй эсвэл
4
буурсан тохиолдолд дүн шинжилгээ хийж шалтгаан нөхцлийг тодруулж харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
5
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
6
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
7
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.
20 оноо
(Мэдээ тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргасан, хүргүүлсэн бол 20 оноо, хугацаа хоцроосон мэдээ тайлан бүрээс 3 оноо, буруу
1
тайлагнасан тохиолдол бүрээс 3 оноо тус тус хасаж үнэлнэ. Хэрэв хугацаа хоцроосон, буруу тайлагнасан нь тухайн
нэгжийн үйл ажиллагаанаас хамааралгүй нь нотлогдсон тохиолдолд оноог хасаж тооцохгүй)
15 оноо
2
(Мэдээ, мэдээлэл солилцсон байдал, статистик зэрэгцүүлэлт хийгдсэн байдал, түүнээс гарсан зөрүүний шалтгаан нөхцлийг
тодруулснаар гаалийн байгууллагын хэмжээнд гарсан үр дүн зэргийг харгалзан үзэж 15 хүртэлх оноогоор үнэлнэ)
20 оноо
(Лавлагаа, мэдээлэл авах үйл ажиллагаа боловсронгуй болгох чиглээр зохион байгуулсан ажлыг харгалзан үзэж 10 хүртэл
3
оноог өгнө, лавлагаа, мэдээлэл цахим лавлагааны хувь өмнөх оноос 5 хувь буюу түүнээс дээш өссөн бол 10 оноог, хэрэв 1%-5%
хүртэл буурсан тохиолдолд 2 оноо, 6 % -10% хүртэл буурсан тохиолдолд 2 оноо хасах гэх мэт.....оноог тооцно үнэлнэ)
10 оноо
(Нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх алдаа илрүүлэлтийн хувь 5-аас дээш өссөн бол 10 оноо, мөн алдааны хувь буурсан тохиолдолд,
4
шалтгаан нөхцлийг харгалзан оноог хасаж тооцохгүй. Хэрэв шалтгаан нөхцөл тодорхойгүй алдааны хувь буурсан
тохиолдолд 5% тутамд 2 оноог бууруулж үнэлнэ)
15 оноо
5
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
6
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)
15 оноо
7
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)
56

2

1

...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Гадаад худалдааны болон захиргааны статистик мэдээллийг үнэн зөв стандартад нийцүүлэн хугацаанд нь боловсруулж,
төрийн болон бусад байгууллага, иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангасан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Гадаад орнуудын гаалийн байгууллагатай статистик зэрэгцүүлэлт хийсэн, зөрүү гарсан шалтгааныг тогтоосон, мэдээлэл
солилцсон талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

793

794

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Хүрэх түвшин

3
4

2

1

57

(Тайлант хугацаанд хийгдэх бүтээн байгуулалт тус бүрийг төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу хийгдэх гүйцэтгэлийн хувийг
тодорхойлох)
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байх)
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан байх)

(Холбогдох байгууллага болон ГЕГ-н зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, харьяа гаалийн газар, хороодоос саналыг авч
нэгтгэх, хийгдэх төсөв, тооцоо судалгаа нь холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд бодитой хийгдэх)

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх.... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН БООМТЫН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн уялдаа: Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
Хэрэгжих хугацаа
Сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Шаардагдах хөрөнгө
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Тайлант хугацааны эхэнд бүтээн байгуулалт хийгдэх шаардлагатай боомтын дэд бүтэц барилга байгууламжийн өнөөгийн
1
суурь түвшинг тодорхойлно)
(Тайлант хугацааны эхэнд бүтээн байгуулалт хийгдэх шаардлагатай боомтын дэд бүтэц барилга байгууламжийн өнөөгийн
Суурь түвшин
2
суурь түвшинг тодорхойлно)
3
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
4
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
5
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
1
Засвар үйлчилгээний төсөв, тооцоо судалгааг гаргасан байдал
2
Зохион байгуулсан ажил, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажилласан байдал
Шалгуур үзүүлэлт
3
Үүрэг даалгаварын хэрэгжилт
4
Ажлын цаг ашиглалт
5
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.13 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичих)

(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагана)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)

3
4
5

795

58

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.

(Тайлант хугацаанд хийгдэх бүтээн байгуулалт тус бүрийг төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу хийгдсэн эсэх, гүйцэтгэлийн хувийг
тодорхойлон харьцуулан, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

2

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(Боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу дэд бүтэц, барилга байгууламжийг барьж байгуулах, түүнд
1
хийгдэх засвар үйлчилгээний төсөв, тооцоо судалгааг хийж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд боомтуудад хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтыг хэрхэн зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн,
2
болон түүнд хяналт тавьж ажиллсан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
( ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын
3
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
4
нэгжээс гаргасан судалгааг үндэслэн дэлгэрэнгүй тайлагнана)
5 (Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Холбогдох байгууллага болон ГЕГ-н зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, харьяа гаалийн газар, хороодоос саналыг авч
1
нэгтгэн, хийгдсэн төсөв, тооцоо судалгаа нь холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд бодитой эсэхийг харьцуулан, дүгнэлт
хэлбэрээр тайлагнана)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
4
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
5
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

5
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15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)

25 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр оноог
дундажлаж үнэлнэ)
40 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр оноог
дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
1
(Өмнөх оны БДШ-ын нөхөн төлбөр, шийтгэлийн үнийн дүнг бичнэ)
2
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
3
(Өмнөх оны авлагын үлдэгдэлийг бичнэ)
(Өмнөх оны гаалийн нөхөн бүрдүүлэлтийн улсын төсөвт оруулсан гүйцэтгэлийг бичнэ )
4
(Өмнөх оны харьяа гаалийн газар, хороодод хийсэн шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлийн дүнг бичнэ )
5
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
6
(Өмнөх
оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
7
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
8
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
1
Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд БДШ хийх
2
Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн зөрчил
3
Нөхөн төлбөрийн авлагын барагдуулалт
4
Гаалийн нөхөн бүрдүүлэлт
5
Харъяа гаалийн газар, хороодод хийсэн шалгалт
6
Үүрэг даалгаварын биелэлт
7
Ажлын цаг ашиглалт
8
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(БДШ хийсэн аж ахуйн нэгжийн тоо, илрүүлсэн нөхөн төлбөр, шийтгэлийн дүн өмнөх оны суурь түвшингөөс 5-аас дээш
1
хувиар өссөн байх)
60

Шаардагдах хөрөнгө

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
Сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12

Төлөвлөлтийн уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.14 дүгээр хавсралт
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798

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

61

(БДШ-аар ногдуулсан нөхөн төлбөр, шийтгэлийн асуудлаар Захиргааны хэргийн шүүхээр хэлэлцэгдсэн тохиолдолд шийдвэр
гаалийн байгууллагын талд гарсан байх)
3
(БДШ-аар ногдуулсан нөхөн төлбөр, шийтгэл хугацаандаа барагдуулсан, авлагын үлдэгдэлгүй байх)
(Гаалийн нөхөн бүрдүүлэлт хууль журмын дагуу үнэн зөв хийгдэж, улсын төсөвт оруулсан мөнгөн дүн өмнөх оны суурь
4
түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн байх.)
(Харьяа гаалийн газар, хороодод шалгалт хийж тайланг нэгтгэн ГЕГ-ын МЗХ-аар хэлэлцүүлэх, ГГХ-дод зөвлөмж өгч,
5 зөвлөмжийн биелэлтийг бүрэн хангуулж ажилласан байна. Мөн илрүүлсэн зөрчлийн үнийн дүн суурь түвшингөөс 5-аас дээш
хувиар өссөн байх)
6
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)
7
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
8
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвөлсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
5
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
6
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
8
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(БДШ хийсэн аж ахуйн нэгж, шалгалтаар илрүүлсэн нөхөн төлбөр, шийтгэлийн дүн зэрэг үзүүлэлтийг дэлгэрэнгүй
1
тайлагнана)
(БДШ-аар ногдуулсан нөхөн төлбөр, шийтгэлийн асуудлаар Захиргааны хэргийн шүүхээр хэлэлцэгдсэн тохиолдолд шийдвэр
2
хэрхэн гарсан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(БДШ-аар ногдуулсан нөхөн төлбөр, шийтгэл хугацаандаа барагдуулах, авлагын үлдэгдэлгүй байх талаар зохион байгуулж
3
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй тайлагнах)
(Гаалийн нөхөн бүрдүүлэлтийг хэрхэн хууль, журмын дагуу үнэн зөв гүйцэтгэж, хэдэн төгрөгийг улсын төсөвт оруулсан
4
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Харьяа гаалийн газар, хороодод шалгалт хийж тайланг нэгтгэн ГЕГ-ын МЗХ-аар хэлэлцүүлэх, ГГХ-дод зөвлөмж өгч,
5
зөвлөмжийн биелэлтийг хэрхэн хангуулж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
2

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

(БДШ-аар ногдуулсан нөхөн төлбөр, шийтгэлийн асуудлаар Захиргааны хэргийн шүүхээр хэлэлцэгдэж шийдвэр хэрхэн гарсан
талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(БДШ-аар ногдуулсан нөхөн төлбөр, шийтгэл хугацаандаа барагдуулсан эсэх, авлагын үлдэгдэл зэргийг дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)
(Гаалийн нөхөн бүрдүүлэлт хууль журмын дагуу үнэн зөв хийгдсэн эсэх, улсын төсөвт оруулсан мөнгөн дүнг өмнөх оны суурь
түвшингөөс өссөн буурсан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Харьяа гаалийн газар, хороодод шалгалт хийж тайланг нэгтгэн ГЕГ-ын МЗХ-аар хэлэлцүүлсэн эсэх, ГГХ-дод зөвлөмж өгч,
зөвлөмжийн биелэлтийг бүрэн хангуулж ажилласан талаар, мөн илрүүлсэн зөрчлийн үнийн дүн суурь түвшингөөс өссөн
буурсан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулалт хийн, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)

(БДШ хийсэн аж ахуйн нэгжийн тоо, илрүүлсэн нөхөн төлбөр, шийтгэлийн дүнг өмнөх оны суурь түвшингөөс өссөн буурсан
талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгавар тус бүрийн
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланд үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

3

2

1

799

62

30 оноо
(БДШ-аар илрүүлсэн нөхөн төлбөр, шийтгэлийн үнийн дүн өнгөрсөн оны суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн бол 20
оноо, 0-5 хувь өссөн бол 18 оноо, 0-5 хувь буурсан бол 16 оноо гэх мэтээр, БДШ хийсэн аж ахуйн нэгжийн тоо өнгөрсөн оны
суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн бол 10 оноо, 0-5 хувь өссөн бол 8 оноо, 0-5 хувь буурсан бол 6 оноо гэх мэтээр
дүгнэнэ)
10 оноо
(Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гаалийн байгууллагын талд гарсан эсэх дүнг харгалзан үзэж шийвэр тус бүрт 10
хүртэл оноог өгч дундажлаж үнэлнэ)
10 оноо
(БДШ-аар тайлант хугацаанд ногдуулсан нөхөн төлбөр, шийтгэлийн дүнг бүрэн хугацаандаа барагдуулсан бол 5 оноо өгөх
бөгөөд, хугацаа хоцроосон бол хоног, үнийн дүн, тохиолдол зэргийг харгалзан үзэж 3 хүртэлх оноог хасч тооцно. Мөн нөхөн

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.

8

6
7

5

4

3

2

1

8

7

6
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800
5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан тооцож үнэлнэ)

15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

7
8

63

15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)

6

5

4

5 оноо
(Гаалийн нөхөн бүрдүүлэлтээр улсын төсөвт оруулсан үнийн дүн өнгөрсөн оны суурь түвшингөөс 5-аас дээш хувиар өссөн
бол 5 оноо өгөх бөгөөд хэрэв гаалийн бүрдүүлэлт хийхдээ холбогдох хууль, журмыг зөрчсөн бол зөрчлийн шинж байдал, цар
хүрээг харгалзан үзэж 3 хүртэлх оноог хасч тооцно)
10 оноо
(Харьяа гаалийн газар хороодод хийсэн шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлийн үнийн дүн өнгөрсөн оны суурь түвшингөөс 5-аас
дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, 0-5 хувь өссөн бол 4 оноо, 0-5 хувь буурсан бол 3 оноо гэх мэтээр, шалгалтын тайланг нэгтгэн
ГЕГ-ын МЗХ-аар хэлэлцүүлсэн байдал, ГГХ-дод өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийн байдал зэргийг харгалзан үзэж 5 хүртэлх
оноог шалгалт тус бүрт өгч дундажлаж үнэлнэ)

төлбөр, шийтгэлийн дүнгийн авлагын үлдэгдэл байхгүй бол 5 оноо өгөх бөгөөд, авлагын үлдэгдэлийн шалтгаан нөхцөл байдал,
авлагын дүн зэргийг харгалзан үзэж 5 хүртэлх оноог хасч тооцно)
ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

№

Шалгуур үзүүлэлт

1
2
3
4
5
6
7
8

801

64

Цалин, урамшуулал, тэтгэмж
Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт
Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх
Санхүүгийн бүртгэл, тайлан мэдээ гаргалт
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт
Үүрэг даалгаварын биелэлт
Ажлын цаг ашиглалт
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвөлсөн ажил

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх.....р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №...зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
уялдаа
Хэрэгжих хугацаа
Сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Шаардагдах
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
хөрөнгө
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
1
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
2
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
3
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Суурь түвшин
4
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
5
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
6
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
7
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
8
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.15 дугаар хавсралт
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802

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

(Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар дүгнүүлэх Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт 96-ээс дээш хувиар
үнэлэгдэх)

(Цалин, урамшуулал, тэтгэмж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалийн хууль, журмын дагуу үнэн зөв хугацаанд нь олгох)

2

1

65

(Гаалийн ерөнхий газар, дэргэдэх байгууллагуудын ажиллагсадын цалин, урамшуулал, тэтгэмжийг тухай бүр нь тавьж
олгосон, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалийн хууль, тогтоомжийн дагуу бүрэн хамруулсан талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)
(Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг хангуулах зорилгоор байгууллагын хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт,
хамгаалалт, тайлан бүртгэл тооцоо, төрийн өмчийг түрээслүүлэх гэрээний биелэлтийг хангах чиглэлд зохион байгуулсан
ажлын талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

(Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, аж ахуйн үйл ажиллагаа албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн түвшин өндөр гарсан байх)
(Санхүүгийн бүртгэл холбогдох хуулийн дагуу үнэн зөв бүртгэгдэж, тайлан мэдээ батлагдсан маягт зааврын дагуу үнэн зөв,
4
хугацаанд нь гаргаж СХОХ-т хүргүүлэх)
(Шилэн дансны тухай хууль, ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын дагуу мэдээ, мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн
5
самбарт үнэн зөв хугацаанд нь байршуулах)
6
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)
7
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингөөс сайжирсан байх)
8
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Зохион байгууллалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллагуудын үнэлгээний дундаж)
4
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
5
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
6
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
8
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

3

1
2

....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

1

803

66

10 оноо
(Гаалийн ерөнхий газар, дэргэдэх байгууллагуудын ажиллагсадын цалин, урамшуулал, тэтгэмжийг тухай бүр хуулийн дагуу
үнэн зөв тооцоолон тавьж олгосон тохиолдолд 5 оноо, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд өр үүсгээгүй бол 5 оноогоор
үнэлнэ. Өр үүсгэсэн шалтгаан нөхцлийг харгалзан үзэж 3 хүртэл оноог тус тус хасаж үнэлнэ)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.

8

6
7

5

4

3

2

1

8

7

6

(Шилэн дансны тухай хууль, ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган мэдээ, мэдээллийг үнэн зөв, цаг
хугацаанд нь цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгжээс гаргасан судалгааг үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Цалин, урамшуулал, тэтгэмж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалийн хууль, тогтоомжийн дагуу бүрэн хамруулсан,
хугацаанд нь олгосон талаар харьцуулалт дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар дүгнүүлэх Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг хэдэн хувиар
үнэлүүлсэн дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, аж ахуйн үйл ажиллагаа албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн талаар хэр байгаа талаар харьцуулалт
дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Санхүүгийн бүртгэл холбогдох хуулийн дагуу үнэн зөв бүртгэгдэж, тайлан мэдээ батлагдсан маягт зааврын дагуу үнэн зөв,
хугацаанд нь гаргаж СХОХ-т хүргүүлсэн талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Шилэн дансны тухай хууль, ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын дагуу мэдээ, мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн
самбарт байршуулсан талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар дүгнэлт харьцуулалт хэлбэрээр тайлагана)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь түвшигөөс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)

(Холбогдох сар, улирал, жилийн тайлан мэдээг хугацаанд нь үнэн зөв хүргүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

4

5

(ГЕГ-ын албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, спорт заал,
эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээ г.м өдөр тутмын үйл ажилагааг хангаж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

3
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8

7

6

5

4

3

2
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15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)
15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

10 оноо
(Хугацаа хоцроож мэдээлсэн мэдээ тус бүрээс 0.5 оноог, огт мэдээлээгүй мэдээ тус бүрээс 1 оноог хасаж үнэлнэ)

15 оноо
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжээс зохион байгуулан ЗББНДБ-ийн нэгжийн сэтгэл ханамжийн
үнэлгээг үндэслэн цэвэрлэгээ үйлчилгээний талаар 10 хүртэл оноогоор, спорт эрүүл мэндийн чиглэлээр 5 хүртэл оноогоор,
өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилласан талаар 5 хүртэл оноогоор тус тус үнэлнэ)
20 оноо
(Тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргасан бол 10 оноо өгөх бөгөөд хэрэв хугацаа хоцроосон бол 2 оноо, буруу тайлагнасан бол 2
оноо тус тус хасаж үнэлнэ. Аудитын болон бусад байгууллагын шалгалтаар тайланд зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан бол 15
оноог өгөх бөгөөд хэрэв залруулаагүй алдаа, зөрчил бүрт 0.5 оноо, төлбөрийн акт, албан шаардлага бүрт 2 оноог тус тус
хасаж үнэлнэ. Хязгаарлалттай санал дүгнэлт авсан бол 5 оноо, дүгнэлт өгөхөөс татгалзах, сөрөг дүгнэлтэд 15 оноог бүтэн
хасаж үнэлнэ)

10 оноо
(Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар дүгнүүлэх Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт 96-100 хувиар
үнэлэдсэн бол 10 оноо, 86-95 хувиар үнэлэгдсэн бол 8 оноо, 76-85 хувиар үнэлэдсэн бол 6 оноо гэх мэт үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

805

68

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх -р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн уялдаа:
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралm №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
Хэрэгжих хугацаа
Сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Шаардагдах хөрөнгө
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
1
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
2
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Суурь түвшин
3
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
4
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
5
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
6
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
1
Шинээр програм нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх
2
КАЙС, СЕРП, СЕПС болон бусад дэд системүүдийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах
Гаалийн байгууллагын сүлжээ, теле хяналт болон тоног төхөөрөмжийн хэвийн, найдвартай, аюулгүй байдлыг ханган
Шалгуур үзүүлэлт
3
ажиллах
4
Үүрэг даалгаварын биелэлт
5
Ажлын цаг ашиглалт
6
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Шинэ програм нэвтрүүлэх төлөвлөгөө гаргах, холбогдох стандартад нийцсэн програм хангамжийг нэвтрүүлэх,
1
хэрэгжүүлэх)

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.16 дугаар хавсралт
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)

6

69

...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
(Зохион байгууллалтын бүтцийн нэгж дэргэдэх байгууллагуудын үнэлгээг харгалзан Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод
1
аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
5
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(ГЕГ-ийн ЗББНДБ, харьяа гаалийн газар хорооны програмын хэрэгцээ, шаардлагыг судалж, төлөвлөгөө гарган, бодлогын
1
даалгаврын дагуу шинээр програм боловсруулсан, хөгжүүлэлт хийсэн, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)
(Гаалийн байгууллагын системийн тасралтгүй, хэвийн найдвартай үйл ажиллагаа, нууцлалт, хадгалалт, хамгаалалт,
2
аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан эсэх болон доголдсон тохиолдол бүрийг бүртгэлжүүлж, гарсан шалтгаан нөхцлөөр нь
төрөлжүүлж, түүнийг арилгах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Тоног төхөөрөмжийн судалгаанд үндэслэн шаардлагатай шинэчлэлт, засвар үйлчилгээг хийснээр сүлжээ, теле хяналт,
серверүүдийн тасралтгүй, хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангаж ажилласан эсэх болон сүлжээний доголдсон
3
тохиолдол бүрийг бүртгэлжүүлж, гарсан шалтгаан нөхцлөөр нь төрөлжүүлж, түүнийг арилгах чиглэлээр авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгавар тус бүрийн
4
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
5
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланг үндэслэн тайлагнана)
6
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү

(КАЙС, СЕРП, СЕПС болон бусад дэд системүүдийн програмын тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангах)
(Тоног төхөөрөмж болон теле хяналт, сүлжээний хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах)
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)
(Тайлант хугацаанд ажлын цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)

2
3
4
5

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Хүрсэн түвшин

(Шинэ програм нэвтрүүлэх төлөвлөгөө гаргасан, холбогдох стандартад нийцсэн програм хангамжийг нэвтрүүлсэн,
хэрэгжүүлсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(КАЙС, СЕРП, СЕПС болон бусад дэд системүүдийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажилласан талаар
2
харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Тоног төхөөрөмж болон теле хяналт, сүлжээний хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажилласан талаар
3
харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
4
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
5
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
6
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
25 оноо
1
(Програм захиалсан ЗББНДБ, харьяа гаалийн газар хорооноос авсан гүйцэтгэлийн үнэлгээ тус бүрийг үндэслэн оноог
дундажлан үнэлнэ)
20 оноо
(Гадны халдлагаас хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын цар хүрээ авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнээс хамаарч 10
2
хүртэл оноо, мөн системийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын цар хүрээ, авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнээс хамаарч 10 хүртэл оноогоор үнэлнэ)
20 оноо
(Тоног төхөөрөмжийн судалгаа хийж, шаардлагатай шинэчлэлт, засвар үйлчилгээг хийсэн байдлыг харгалзан үзэж 10
3
хүртэл оноогоор, мөн теле хяналт, сүлжээний хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан
ажлын цар хүрээ, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнээс хамаарч 10 хүртэл оноогоор үнэлнэ)

5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)
15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

5
6

70

15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)

4

1
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Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

№

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Шаардагдах хөрөнгө

Хэрэгжих хугацаа

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

2/8

3/9

4/10

5/11

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл бичнэ)
(Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл бичнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

1/7

6/12

71

Бараанд гаалийн зорилгоор магадлан шинжилгээ хийх
Магадлан шинжилгээ хийх хугацааг бууруулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил
Шинжээч-гаалийн улсын байцаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх
Төв болон салбар лабораторийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалт, урвалж бодисын нийлүүлэлт
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлд зохион байгуулсан арга хэмжээ
Үүрэг даалгаварын биелэлт
Ажлын цаг ашиглалт

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

Сар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
Төлөвлөлтийн уялдаа:

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.17 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын үнэлгээ

Хүрэх түвшин

809
2

1

72

(Харьяа гаалийн газар, хороодоос ирүүлсэн экспорт, импортын барааны дээжинд гаалийн зорилгоор гаалийн төв, салбар
лаборатори болон бусад итгэмжлэгдсэн лабораторуудаар магадлан шинжилгээ хийсэн тоо, барааны ангиллын кодыг үнэн
зөв тодорхойлж, дүгнэлт гаргасан, улсын төсөвт оруулсан орлогын талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Магадлан шинжилгээ хийх дундаж хугацааг бууруулах чиглэлд зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

8
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичих)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
5
(Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээг харгалзан Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
6
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
8
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

7

(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байх)

Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараанд гаалийн зорилгоор магадлан шинжилгээг стандартын дагуу хийх, хамрагдвал зохих
1
барааг бүрэн хамруулах)
2
(Магадлан шинжилгээ хийх хугацаа өмнөх оны мөн үеэс 5 хувиар буурах)
(Төв болон салбар лабораторийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, шинжээчдийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургалтад
3
хамруулах, сургалт зохион байгуулах)
(Төв болон салбар лабораторийн тоног төхөөрөмжийн оношлогоо, засвар, үйлчилгээг хийлгэх, хэмжих хэрэгслийг
4
баталгаажуулалтад хамруулах, урвалж бодисыг тухай бүр нийлүүлж хэвийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдах)
(Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах, хяналт тавьж ажиллах, тайланг Хуулийн асуудал
5
хариуцсан нэгжид хугацаанд нь хүргүүлэх)
6
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байх)
8

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

810

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)

8

73

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.

(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)

(Магадлан шинжилгээ хийх хугацаа өмнөх оны мөн үеэс өссөн/буурсан эсэх талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)
(Төв болон салбар лабораторийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, шинжээчдийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлд
зохион байгуулсан ажлаас гарсан үр дүнг харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Төв болон салбар лабораторийн тоног төхөөрөмжийн оношлогоо, засвар, үйлчилгээг хийсэн эсэх, хэмжих хэрэгслийг
баталгаажуулалтад бүрэн хамруулсан эсэх, урвалж бодисыг тухай бүр нийлүүлж хэвийн үйл ажиллагаа тасралтгүй
явагдсан эсэх талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан, хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаар тайлагнана.)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагана)

(Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараанд гаалийн зорилгоор магадлан шинжилгээ хийн зөрчилтэй дүгнэлт гарсан тохиолдолд
хэрхэн шийдвэрлэгдсэн, хамрагдвал зохих барааг бүрэн хамруулсан эсэх талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

(Төв болон салбар лабораторийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, шинжээчдийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлд
зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Төв болон салбар лабораторийн тоног төхөөрөмжийн оношлогоо, засвар, үйлчилгээ хийлгэх, хэмжих хэрэгслийг
баталгаажуулалтад хамруулах, урвалж бодис нийлүүлэх чиглэлд зохион байгуулсан ажлын талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)
(Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжээс гаргасан жагсаалтын дагуу тус нэгжийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн
баримт бичгийн хэрэгжилтийн хүрээнд системийн хэмжээнд зохион байгуулсан ажил, түүнд хяналт тавьж ажилласан
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланд үн
дэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
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30 оноо
(Хамрагдвал зохих барааг шинжилгээнд бүрэн хамруулсан эсэхийг харгалзан 20 хүртэл оноог хувилан үнэлнэ. Зөрчилтэй
дүгнэлт гарсан тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэгдсэн талаар үр дүнг тооцож дүн шинжилгээ хийсэн байдлыг харгалзан үзэж
хүртэл 10 оноог өгнө. Хэрэв буруу дүгнэлт гаргасан нь нотлогдвол дүгнэлтийн цар хүрээг харгалзан үзэж 5 хүртэл оноог
хасч үнэлнэ)
10 оноо
(Суурь түвшин болон хүрсэн түвшинг харьцуулсан хувь 5% хүртэл буурсан бол дээд оноо, 1%-4% хүртэл буурсан
тохиолдолд 1 оноо, 5 % -9% хүртэл өссөн тохиолдолд 2 оноо, 10% буюу түүнээс дээш өссөн тохиолдолд 3 оноо гэх мэт
хасаж үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд
Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжээс тус бүр дээр оноог өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ.)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)
15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

811

812

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны гүйцэтгэл)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

1/7

75

1
Гаалийн байгууллага болон бусад байгууллагын сургалт
2
Гааль судлалын хүрээнд хийгдсэн ажил
3
Хэвлэл мэдээлэл, цахим хуудасны мэдээллийг шинэчлэх, түгээх
4
Үүрэг даалгаварын биелэлт
5
Ажлын цаг ашиглалт
6
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
1
(Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулагдах, системийн хэмжээний сургалтын тайланг нэгтгэн гаргах)
2
(Гааль судлалын чиглэлээр судалгаа хийх, үр дүн тооцох)

1
2
3
4
5
6

Сар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн уялдаа:
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралm №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.18 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Зарцуулсан хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)

(Гаалийн байгууллагын албан ёсны вэб сайт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүд, сошиал медиа хэрэгсэлээр мэдээллийг тогтмол
шинэчлэн түгээх, тоог нэмэгдүүлэх)
(Үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байна)

6

5

4

3

2

1

813

76

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

(Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа, онцлогийг илтгэсэн мэдээ мэдээллийг боловсруулан Гаалийн байгууллагын албан
ёсны вэб сайт болон гааль сэтгүүл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүд, сошиал медиа хэрэгсэлээр олон нийтэд хэрхэн түгээсэн
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(ГЕГ-н удирдлага, Захиргааны зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөл, Шуурхай хуралдаанаас өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаварын
биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн электрон төхөөрөмж болон Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан
нэгжээс гаргасан судалгаа, тайланд үндэслэн тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг тайлагнана)

(Гааль судлалын чиглэлээр хийсэн судалгаа, түүний үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

(Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, төлөвлөгөөний дагуу чиглүүлэх, давтан, мэргэшүүлэх, төрөлжсөн, ажлын
байрны сургалтыг албан хаагчидад болон бүртгэгдсэн мэргэжилтэнгүүдэд хэрхэн зохион байгуулсан мөн бусад
байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан албан хаагчдийн тоо,сургалтын төрөл, агуулга, зэргийг дэлгэрэнгүй
тайлагнана)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

6
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажлын хүрэх түвшинг бичнэ)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
4
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
5
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

5

4

3
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814

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

(Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулагдсан, системийн хэмжээний сургалтын тайланг нэгтгэн
гаргасан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Гааль судлалын чиглэлээр судалгаа хийсэн, үр дүн тооцсон талаар харьцуулан, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Гаалийн байгууллагын албан ёсны вэб сайт болон “Гааль” сэтгүүл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүд, сошиал медиа
хэрэгсэлээр мэдээллийг тогтмол шинэчлэн түгээсэн, тоог нэмэгдүүлсэн талаар харьцуулан, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн талаар харьцуулан, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагана)
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байна)

6

5

4

3

2

1
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15 оноо
(Судалгаа болон зохион байгуулсан ажлын үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Гаалийн байгууллагын албан ёсны вэб сайтын мэдээлэл болон “Гааль” сэтгүүлийг тухай бүр шинэчлэсэн бол 5 оноо,
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүдээр түгээсэн байдал суурь түвшингээс 5% хүртэл өссөн бол 5 оноо, 1%-5% хүртэл буурсан
тохиолдолд 1 оноо, 6 % -10% хүртэл буурсан тохиолдолд 2 оноо хасах гэх мэт, сошиал медиа хэрэгсэлээр түгээсэн байдал
суурь түвшингээс 5% хүртэл өссөн бол 5 оноо, 1%-5% хүртэл буурсан тохиолдолд 1 оноо, 6 % -10% хүртэл буурсан
тохиолдолд 2 оноо хасах гэх мэт....оноог үнэлнэ)
15 оноо
(Үүрэг даалгавар тус бүрийн хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулж оноог дундажлаж үнэлнэ)
5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалт суурь үзүүлэлтээс сайжирсан эсэхийг харгалзан оноог хувилан үнэлнэ)
15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж үнэлнэ)

35 оноо
(Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлсонг харгалзан 10 оноо хүртэл , төлөвлөгөөний дагуу зохион
байгуулсанд 15 оноо хүртэл, зохион байгуулсан сургалтад дүн шинжилгээ хийж гарсан үр дүнг харгалзан 5 оноо хүртэл,
системийн хэмжээний сургалтын тайланг нэгтгэн гаргасан байдлыг харгалзан 5 хүртэл оноогоор үнэлэнэ)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.

6

4
5

3

2

1

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

6/12

815

Албаны чадамж бүхий эрэлч нохойн сургалт, нөхөн хангалт
Гаалийн албанд эрэлч нохой ашиглах мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах чиглэлд хийсэн ажил, зөрчил илрүүлэлт
Ажлын цаг ашиглалт
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

2
3
4
5

78

Албаны эрэлч нохойн үржүүлэг, орчин нөхцлийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах чиглэлд хийсэн ажил

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
1

4
5

3

2

1

1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Тайлант хугацааны эхэнд гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэдэн эрэлч нохой байгаа, тэдгээрээс хэд нь үржүүлэгт орох
боломжтой, эрэлч нохойн амьдрах орчин, хоол хүнс, эмчилгээ арчилгааны түвшинг бичнэ)
(Тайлант хугацааны эхэнд гаалийн байгууллагын хэмжээнд ямар чиглэлээр мэргэшүүлсэн хэдэн эрэлч нохой идэвхитэй
ашиглагдаж байгаа мөн эрэлч нохойн хэрэгцээ шаардлагыг бичнэ)
(Тайлант хугацааны эхэнд гаалийн байгууллагын хэмжээнд албаны эрэлч нохой хариуцсан хэдэн байцаагч байгаа,
тэдгээрийн мэргэшлийн түвшин болон өмнөх оны зөрчил илрүүлэлтийг бичнэ)
(Өмнөх оны мөн үеийн ажлын цаг ашиглалтыг хувиар илэрхийлнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

Сар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ /ГЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ЭРЭЛЧ НОХОЙН СУРГАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН НЭГЖИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн уялдаа:
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсрал №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 1.19 дүгээр хавсралт
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

4

3

2

1

79

(Эрэлч нохойн сургалтыг мэргэшүүлэх чиглэл тус бүрээр хэдэн эрэлч нохойг бэлтгэн гаргасан, эрэлч нохой хэрэгцээтэй
байгаа газруудад нөхөн хангалтыг хэрхэн хийсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Онолын болон практик арга зүй эзэмшсэн, гаалийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах,
тэднийг нэгдсэн арга зүй, удирдлага, чиглэлээр хангах чиглэлд хийсэн ажил, эрэлч нолхой ашиглан илрүүлсэн зөрчлийг
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажлын цаг ашиглалт, ОУ-н болон дотоодод зохион байгуулсан арга хэмжээ, хурал зөвөлгөөнд оролцсон дэлгэрэнгүй
тайлагнана)

(Тайлант хугацаанд эрэлч нохойн үржүүлгийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил, хоол хүнс, талбайг цэвэр, аюулгүй
байлгах, эмчилгээ, арчилгаанд хамруулсан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана. /Зүй бус хорогдлыг оруулж тайлагнана/)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн ээсх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

Хэрэгжилт

(Тайлант хугацаанд тухайн шалгуурын хүрээнд гарсан шийдвэр, өгөгдсөн үүрэг даалгавар бүрийн хүрэхээр төлөвлөсөн
түвшинг бичнэ)

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

5

4

3

2

(Үржүүлгээр авах боломжтой гөлөгний дундаж тоон үзүүлэлтээр хүрэх түвшинг зөв тодорхойлсон байх/нэг боломжоос
гөлөг авах дундаж тоон суурь үзүүлэлтийг 4-р тооцно/. Мөн эрэлч нохойн орчин нөхцлийг сайжруулах, арчилгаа,
эмчилгээний чиглэлд хийхээр төлөвлөсөн ажлыг бичнэ)
(Тайлант хугацаанд мэргэшүүлэх чиглэл тус бүрээр хэдэн нохойг сургах, нөхөн хангалтыг хэрхэн хийх боломжтой байдлыг
оруулна)
(Тайлант хугацаанд эрэлч нохойн чиглэлээр боловсон хүчнийг мэргэшүүлэх, дутагдалтай орон тоог нөхөх боломж, эрэлч
нохой ашиглалтаас зөрчил илрүүлэлт суурь түвшингөөс тодорхой хувиар өссөн байх)
(Тайлант хугацаанд цаг ашиглалт суурь түвшингийн үзүүлэлтээс сайжирсан байна)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
1
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
2
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
3
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжээс ирүүлсэн үнэлгээг харгалзан Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,
4
дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)
5
(Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжийн үнэлгээ)

Хүрэх түвшин

1

... р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

(Ажлын цаг ашиглалтын хүрсэн түвшин суурь үзүүлэлтээс сайжирсан байна)
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлж, хэрэгжүүлсэн байдлыг суурь түвшинтэй харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

4
5

3

2

1

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Эрэлч нохойн үржүүлгийг хийснээр гаалийн эрэлч нохойн тоо, хүрэхээр төлөвлөсөн түвшинд хүрсэн эсэх, хэрэгжлитийн
хувь, амьдрах орчин нөхцөл суурь үзүүлэлтээс сайжирсан биелэлтийн хувь, эмчилгээ арчилгаанд бүрэн хамрагдсан эсэхийг
харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Эрэлч нохойн сургалтыг хийснээр гаалийн байгууллагын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа эрэлч нохойн тоо, хүрэхээр
төлөвлөсөн түвшинд хүрсэн хэрэгжлитийн хувь, нөхөн хангалт хүрэх түвшинд хүрсэн хэрэгжилтийн хувийг харьцуулан
дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Албаны эрэлч нохой хариуцсан албан хаагчийн мэргэжлийн ур чадвар дээшилсэн, боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлага
тайлант хугацаанд хүрэхээр төлөвлөсөн түвшиндөө хүрсэн хэрэгжилтийн хувь, эрэлч нохойг гаалийн хяналт шалгалтанд
ашиглалт хүрэх түвшиндөө хүрсэн хэрэгжилтийн хувь, зөрчил илрүүлэлт суурь үзүүлэлттэй харьцуулахад хэдэн хувиар
өссөн/ буурсан хүрэх түвүиндөө хүрсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгаварыг тайлагнана. Мөн аудит,
хяналт шалгалтын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийн биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)

3

2

1
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30 оноо
(Эрэлч нохойн амьдрах орчин нөхцөл, арчилгаа, эмчилгээний хүрсэн түвшин хүрэх түвшиндөө хүрсэн бол 10 оноогоор
үнэлнэ. Хүрсэн түвшин хүрэх түвлшинтэй харьцуулахад тодорхой хувиар хүрсэн бол 10 оноог тухайн хувиар бодож үнэлнэ)
(Нийт эрэлч нохойн тооны хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулахад 100-с дээш хувьтай биелэсэн бол 20 оноо,
хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулан нийт онооноос ижил хувиар бууруулж үнэлнэ. /20-20*(1- хүрсэн түвшин /
хүрэх түвшин/)
20 оноо
(Хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулан 100 хувь, түүнээс дээш хувиар биелэсэн бол бүтэн оноо, хүрэх түвшиндөө
хүрээгүй бол хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулан нийт онооноос ижил хувиар бууруулж үнэлнэ. /20-20*(1- хүрсэн
түвшин / хүрэн түвшин/)
30 оноо /10 оноо+20 оноо/
(Албаны эрэлч нохой хариуцсан албан хаагчдын ур чадвар дээшилсэн, боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлага хүрэхээр
төлөвлөсөн түвшиндөө хүрсэн бол 10 оноо, хүрсэн түвшин нь хүрэх түвшиндөө тодорхой хувиар хүрсэн бол 10 оноог
тухайн хувиар бодож үнэлнэ)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.

5

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

818
5

4

81

15 оноо
(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд
нь биелүүлж, хэрэгжүүлсэнийг цар хүрээг харгалзан биелэлтийн хувиар үнэлнэ)

(Албаны эрэлч нохойг ашиглан зөрчил илрүүлэлт хүрэх түвшинтэй харьцуулахад 100 хувь, түүнээс дээш хувиар биелэсэн
бол 20 оноо, хүрэх түвшиндөө хүрээгүй бол хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинтэй харьцуулан нийт онооноос ижил хувиар
бууруулж үнэлнэ. /20-20*(1- хүрсэн түвшин / хүрэн түвшин/)
5 оноо
(Ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн нотлох баримтыг үндэслэн, тасалсан цагийн харгалзан нийт онооноос хасаж
үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Төлөвлөлтийн уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
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1.1
Татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
1.2
Татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх чиглэлд зохион байгуулсан ажил
1.3
Хураамжийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
1.4
Хураамжийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх чиглэлд зохион байгуулсан ажил
1.5
Өөрийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
1.6
Өөрийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх чиглэлд зохион байгуулсан ажил
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
1.1
(Татварын орлогын төлөвлөгөө биелсэн эсэх, татварын авлагын үлдэгдэлгүй байх)
1.2
(Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгээр татварын орлогын төлөвлөгөө биелэх)
1.3
(Хураамжийн орлогын төлөвлөгөө биелсэн байх)
1.4
(Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгээр хураамжийн орлогын төлөвлөгөө биелэх)
1.5
(Өөрийн орлогын төлөвлөгөө биелсэн байх)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
Сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Өмнөх оны мөн үеийн татварын орлогын гүйцэтгэлээр бичнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн хураамжийн орлогын гүйцэтгэлээр бичнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн өөрийн орлогын гүйцэтгэлээр бичнэ )
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ 1. /ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР ХОРООДЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 2.1 дүгээр хавсралт
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

83

(Зохион байгуулсан ажлаас гарсан үр дүн буюу улсын төсөвт оруулсан мөнгөн дүнг харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)
(Хураамжийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг мөнгөн дүн болон хувиар илэрхийлж харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)
(Зохион байгуулсан ажлаас гарсан үр дүнг харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Өөрийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг мөнгөн дүн болон хувиар илэрхийлж харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)

(Татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг мөнгөн дүн болон хувиар илэрхийлж харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)

1.6
(Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгээр өөрийн орлогын төлөвлөгөө биелэх)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
1.1
(Татварын орлогын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
1.2
(Татварын орлогын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
1.3
(Татварын орлогын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
1.4
(Татварын орлогын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
1.5
(Татварын орлогын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
1.6
(Татварын орлогын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан хуваарийн дагуу татварын орлогын төлөвлөгөө биелсэн эсэх мөн
1.1
татварын авлагын үлдэгдэл болон шалтгаан нөхцлийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан болон санаачлан хийсэн ажил үр дүнгийн талаар
1.2
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан хуваарийн дагуу хураамжийн орлогын төлөвлөгөө биелсэн эсэх
1.3
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Хураамжийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан болон санаачлан хийсэн ажил үр дүнгийн талаар
1.4
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан хуваарийн дагуу өөрийн орлогын төлөвлөгөө биелсэн эсэх талаар
1.5
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Өөрийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан болон санаачлан хийсэн ажил үр дүнгийн талаар
1.6
дэлгэрэнгүй тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

(Зохион байгуулсан ажлаас гарсан үр дүнг харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1
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50 оноо
(Татварын орлогын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн эсэхийг харгалзан 50 хүртэлх оноог хувилан үнэлнэ. Хэрэв тайлант хугацаанд
татварын авлага үүсгэж, барагдуулах хугацаа хэтрүүлсэн бол шалтгаан нөхцлийг харгалзан 10 хүртэлх оноог тус тус
хасаж үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Хураамжийн орлогын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн эсэхийг харгалзан 15 хүртэлх оноог хувилан үнэлнэ. Хэрэв тайлант
хугацаанд хураамжийн авлага үүсгэж, барагдуулах хугацаа хэтрүүлсэн бол 5 хүртэлх оноог хасаж үнэлнэ)
5 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
(Өөрийн орлогын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн эсэхийг харгалзан 15 хүртэлх оноог хувилан үнэлнэ. Хэрэв тайлант хугацаанд
өөрийн орлогын авлага үүсгэж, барагдуулах хугацаа хэтрүүлсэн бол 5 хүртэлх оноог хасаж үнэлнэ)
5 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
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Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх -р арга хэмжээ 2. /ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ГАЗАР, ХОРООДЫН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ЗОХИОН
Арга
БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
хэмжээний
нэр, дугаар
Төлөвлөлтийн уялдаа:
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралm №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
Хэрэгжих хугацаа
Сар
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Шаардагдах хөрөнгө
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
2.1
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
2.2
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
2.3
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Суурь түвшин
2.4
(Өмнөх оны мөн үеийн хүрсэн үр дүн, хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
2.5
(Өмнөх оны мөн үеийн хүрсэн үр дүн, хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
2.6
(Өмнөх оны мөн үеийн хүрсэн үр дүн, хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
2.7
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Гүйцэтгэлийн
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
шалгуур
2.1
Ачааны манифестийн хяналт
үзүүлэлт
2.2
Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа
2.3
Гаалийн баталгааат бүсийн үйл ажиллагаа
2.4
Эрэлч нохойн ашиглалт
Шалгуур үзүүлэлт
Зорчигчийн бараанд хяналт тавих үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн арга
2.5
хэмжээ
Бараа тээврийн хэрэгслийн хяналт тавих үйл ажиллагааг сайжруулах, хяналт шалгалтыг тасралтгүй зөв зохион
2.6
байгуулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
2.7
Гаалийн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ тайлан ирүүлсэн байдал
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
2.1
(Хаагдаагүй манифестын үлдэгдэлгүй байх. Хэрэв хаагдаагүй үлдэгдэл байгаа бол шалтгаан нөхцлийг тодорхой болгох)
(Хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа хууль, журмын шаардлага хангасан байх, сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан
2.2
Хүрэх түвшин
ажлаас үр дүн гарсан байх)

№2

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 2.2 дугаар хавсралт
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Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

86

(Баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа хууль, журмын шаардлага хангасан байх, сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан
ажлаас үр дүн гарсан байх)
2.4
(Эрэлч нохой ашиглалтын үр дүнд зөрчил илрүүлэлт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад өссөн байх)
(Зорчигч болон зорчигчийн бараанд хяналт тавих үйл ажиллагаа хууль, журмын хүрээнд хийгдэх, мөн сайжруулах чиглэлээр
2.5
тодорхой ажил зохион байгуулах, үр дүн гарсан байх)
(Бараа, тээврийн хэрэгслийн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаа хууль, журмын хүрээнд хийгдэх, мөн сайжруулах чиглэлээр
2.6
тодорхой ажил зохион байгуулах, үр дүн гарсан байх)
2.7
(Тайланг батлагдсан маягт зааврын дагуу үнэн зөв, хугацаанд нь гаргаж ГЕГ-н ХШГ-т хүргүүлсэн байх)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
2.1
(Гаалийн хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
2.2
(Гаалийн хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
2.3
(Гаалийн хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
2.4
(Гаалийн хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
2.5
(Гаалийн хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
2.6
(Гаалийн хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
2.7
(Гаалийн хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(Тайлант хугацаанд нийт бичигдсэн манифестын тоо, үлдэгдэл манифестын хаагдаагүй шалтгааны талаар дэлгэрэнгүй
2.1
тайлагнана)
(Хяналтын бүсийн үйл ажиллагааг сайжруулах, холбогдох хууль, журамд заасан шаардлагыг хангуулах чиглэлээр хийгдсэн
2.2
ажлын талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
( Баталгаат бүсийн үйл ажиллагааг сайжруулах, холбогдох хууль, журамд заасан шаардлагыг хангуулах чиглэлээр хийгдсэн
2.3
ажлын талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
2.4
(Эрэлч нохойг хяналт, шалгалтанд ашигласан байдал, зөрчил илрүүлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Зорчигчийн бараанд хяналт тавих үйл ажиллагааны талаар зохион байгуулсан арга хэмжээ болон холбогдох статистик
2.5
мэдээллүүдийн талаар дэргэрэнгүй тайлагнана)
(Бараа, тээврийн хэрэгслийн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагааны талаар зохион байгуулсан арга хэмжээ болон холбогдох
2.6
статистик мэдээллүүдийн талаар дэргэрэнгүй тайлагнана)
( Гаалийн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ тайлан /хилийн хөдөлгөөний мэдээ, ГХБ, ГББ г.м/-г цаг
2.7
хугацаанд нь үнэн зөв ирүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Тайлант хугацаанд хаагдаагүй манифестын үлдэгдэлгүй болсон. Хэрэв хаагдаагүй үлдэгдэл байгаа бол шалтгаан нөхцлийг
2.1
тодруулж, тодорхой шалтгаангүй хаагдаагүй манифестын талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
2.3
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Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

(Хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа хууль, журмын шаардлага хангасан мөн сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын
үр дүнгийн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа хууль, журмын шаардлага хангасан мөн сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын
2.3
үр дүнгийн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Эрэлч нохой ашиглалтын үр дүнд зөрчил илрүүлэлт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад өссөн болон буурсан үзүүлэлтийг
2.4
шалтгаан нөхцлийн хамт харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлганана)
(Зорчигчийн бараанд хяналт тавих үйл ажиллагаа хууль, журмын хүрээнд зөрчил дутагдалгүй хийгдсэн, мөн сайжруулах
2.5
чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнгийн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Бараа, тээврийн хэрэгслийн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаа хууль, журмын хүрээнд зөрчил дутагдалгүй хийгдсэн, мөн
2.6
сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнгийн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Тайланг батлагдсан маягт зааврын дагуу үнэн зөв, хугацаанд нь гаргасан ГЕГ-н Хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан
2.7
нэгжид хүргүүлсэн талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.
20 оноо
(Хаагдаагүй манифестын үлдэгдэлгүй эсхүл хаагдаагүй тодорхой шалтгаан нөхцөлтэй тохиодолд 20 оноо авна. Хэрэв
2.1
хаагдаагүй манифест нь нийт манифестын 0.1 хувь хүртэл бол 1 оноо хасаж, 0.2 хувь хүртэл бол 2 оноо гэх мэтээр хасаж
үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг үзэж ажил түс бүрт 10 хүртэл оноогоор үнэлж
2.2
нийт оноог дундажлаж тооцно. Хэрэв хяналтын бүсэд тавигдах шаардлага хангаагүй тохиолдолд шалтгаан нөхцлийг
харгалзан үзэж нийт дундаж онооноос 5 хүртэлх оноог хасаж үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг үзэж ажил түс бүрт 10 хүртэл оноогоор үнэлж
2.3
нийт оноог дундажлаж тооцно. Хэрэв баталгаат бүсэд тавигдах шаардлага хангаагүй тохиолдолд шалтгаан нөхцлийг
харгалзан үзэж нийт дундаж онооноос 5 хүртэлх оноог хасаж үнэлнэ)
10 оноо
(Суурь үзүүлэлт болон хүрсэн үр дүнг харьцуулсан хувь 5%- иас дээш өссөн бол 10 оноо өгөх бөгөөд хэрэв буурсан
2.4
тохиолдолд шалтгаан нөхцлийг харгалзан үзэж 5% хүртэл буурсан бол 2 оноо, 6-10 % буурсан тохиолдолд 4 оноо гэх мэт
....оноог хасаж үнэлнэ)
20 оноо
2.5
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
20 оноо
2.6
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт оноо өгч нийлбэр
оноог дундажлаж үнэлнэ)
10 оноо
2.7
(Хугацаа хоцроож мэдээлсэн мэдээ тус бүрээс 0.5 оноог, огт мэдээлээгүй мэдээ тус бүрээс 1 оноог хасаж үнэлнэ)
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№3

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

3/9

4/10

5/11

6/12

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
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Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн /ГБМ/-ний үйл ажиллагаа
Гааль зөвшөөрөв төлөвөөс буцаасан мэдүүлгийг засварласан байдал, алдааг бууруулах чиглэлээр зохион байгуулсан
3.2
ажил
Барааны ангилалын кодтой холбоотой өргөдөл, гомдол, маргааныг шийдвэрлэсэн байдал болон тухайн чиглэлээр
3.3
зохион байгуулсан ажил
3.4
Гаалийн үнэ, үнэлгээг үнэн зөв мэдүүлэх, тодорхойлох чиглэлээр зохион байгуулсан ажил
3.5
Түр горимын шаардлага хангуулах чиглэлээр зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(ГБМ-ний гаргасан нийт бичлэгийн алдааны тооны нийт бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс
3.1
буурах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, алдааг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах, үр дүн гарсан байх)
(Засварласан мэдүүлгийн нийлбэр нийт бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс буурах, гаалийн
3.2
мэдүүлгийн алдааг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах, үр дүн гарсан байх)
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.1

2/8

Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

1/7

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
( -Өмнөх оны мөн үеийн ГБМ-ий гаргасан алдааны тоо, гаалийн бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувь,
- Гаалийн зуучлагч, ГБМ-нд Зөрчлийн тухай хуулиар шийтгэл оногдуулсан тоо болон хийгдэх ажлын шалтгаан,
нөхцөлийг бичнэ)
(Өмнөх оны мөн үеийн мэдүүлгийн алдааг засварласан нийлбэр тоог нийт бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувийг тооцож бичнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

Сар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ 3. /ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/
Төлөвлөлтийн уялдаа:
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 2.3 дугаар хавсралт
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Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

(Барааны ангилалын кодыг үнэн зөв тодорхойлох чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах, үр дүн гарсан байх, өргөдөл
гомдлыг холбогдох хуулийн дагуу хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байх)
(Импортын барааны хэлцлийн үнийн бааз болон хил орчмын үнийн судалгааг CAIS-ын " Үнийн судалгаа"-ны мэдээлэлд
3.4
оруулах, баяжуулах, өргөдөл гомдлыг холбогдох хуулийн дагуу хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байх, гаалийн үнэ, үнэлгээг үнэн
зөв тодорхойлох чиглэлээр ажил зохион байгуулах, үр дүн гарсан байх )
3.5
(Түр горимын шаардлага хангуулах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах, үр дүн гарсан байх)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.
3.1
(Гаалийн бүрдүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
3.2
(Гаалийн бүрдүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
3.3
(Гаалийн бүрдүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
3.4
(Гаалийн бүрдүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
3.5
(Гаалийн бүрдүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
(Тайлант хугацаанд ГБМ -ний гаргасан бичлэгийн алдааны тоо, нийт гаалийн бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувь, Гаалийн зуучлагч,
3.1
ГБМ -нд Зөрчлийн тухай хуулиар шийтгэл оногдуулсан тоо, торгуулийн үнийн дүн, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, алдааг
бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн, зохион байгуулсан ажлын талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

3.3

3.4

(Тайлант хугацаанд барааны ангилалтай холбоотой хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, маргааныг холбогдох хуулийн дагуу
хугацаанд нь хэрхэн шийдвэрлэсэн, барааны ангилалын кодыг үнэн зөв тодорхойлох зорилгоор сургалт зохион байгуулах,
зөрчил илрүүлэх, барааны ангилалын кодыг урьдчилан тодорхойлуулах чиглэлээр сурталчлан таниулах г.м үйл ажиллагааны
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

3.2
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(Тайлант хугацаанд тухайн гаалийн газар, хороод импортын барааны хэлцлийн үнийн бааз болон хил орчмын үнийн
судалгааг гаалийн бүрдүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгжид хянуулж CAIS-ын " Үнийн судалгаа"-ны мэдээлэлд оруулж
баяжуулсан байдал, гаалийн үнэ, үнэлгээтэй холбоотой хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, маргааныг холбогдох хуулийн дагуу
хугацаанд нь хэрхэн шийдвэрлэсэн байдал, мөн гаалийн үнэ, үнэлгээг үнэн зөв тодорхойлох зорилгоор сургалт зохион
байгуулах, зөрчил илрүүлэх үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

(Тайлант хугацаанд буцаагдаж засварлагдсан /Кайс систем дэх тайлан хэсгийн баталгаажуулсан мэдүүлгийг засварлах
хүсэлтийн ГЕГ-аас засварт буцаасан, ГЕГ-т хүсэлт илгээсэн алдаатай мэдүүлэг/ мэдүүлгүүдийн алдааны нийлбэрээс
лабораторийн дүгнэлт, урьдчилсан бүрдүүлэлт г.м ГУБ-н буруугүй үйл ажиллагаанаас хамаарсан буцаалтыг хасаж нийт
бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувь болон алдааг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн, зохион байгуулсан ажлын талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)

3.3

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө
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Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.
20 оноо
( -Гаалийн мэдүүлгийн алдааны суурь үзүүлэлт болон хүрсэн үр дүнг харьцуулсан хувь 5% - иас дээш буурсан бол 10 оноо,
3.1
5% хүртэл өссөн тохиолдолд 1 оноо, 6-10 % өссөн бол 2 оноо хасах гэх мэт ....оноог тооцож үнэлнэ
- Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээ, ГБМ-д оногдуулсан захиргааны зөрчил зэргийг харгалзан
үзэж ажил тус бүрт 10 хүртэл оноо өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
20 оноо
( -Алдааны суурь үзүүлэлт болон хүрсэн үр дүнг харьцуулсан хувь 5% - иас дээш буурсан бол 10 оноо, 5% хүртэл өссөн
3.2
тохиолдолд 1 оноо, 6-10 % өссөн бол 2 оноо хасах гэх мэт ....оноог тооцож үнэлнэ
- Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 10 хүртэл
оноо өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
20 оноо
3.3
( - Өргөдөл, гомдол, маргаан тус бүрийг 10 хүртэл оноогоор дүгнэх бөгөөд нийлбэрийг нийт тоонд хувааж дундажлаж
гаргана. Хэрэв хуулийн хугацаанд шийдвэрлээгүй тохиолдолд 4 хүртэл оноо, хуулийн хүрээнд шийдвэрлээгүй тохиолдолд 6

3.5

3.4

(Барааны ангилалын кодыг үнэн зөв тодорхойлох чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулсан, үр дүн гарсан, өргөдөл
гомдлыг холбогдох хуулийн дагуу хугацаанд нь шийдвэрлэсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Импортын барааны хэлцлийн үнийн бааз болон хил орчмын үнийн судалгааг CAIS-ын " Үнийн судалгаа"-ны мэдээлэлд
оруулсан, баяжуулсан, өргөдөл гомдлыг холбогдох хуулийн дагуу хугацаанд нь шийдвэрлэсэн, гаалийн үнэ, үнэлгээг үнэн зөв
тодорхойлох чиглэлээр ажил зохион байгуулсан, үр дүн гарсан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Түр горимын шаардлага хангуулах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулсан, үр дүн гарсан талаар харьцуулан дүгнэлт
хэлбэрээр тайлагнана)

(Засварласан мэдүүлгийн нийлбэр нийт бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс буурсан, гаалийн
мэдүүлгийн алдааг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулсан, үр дүн гарсан талаар харьцуулан дүгнэлт
хэлбэрээр тайлагнана)

3.2
3.3

(ГБМ-ний гаргасан нийт бичлэгийн алдааны тооны нийт бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс
буурсан, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, алдааг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулсан, үр дүн гарсан талаар
харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү

(Түр горимын шаардлага хангасан эсэх статистик үзүүлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнах, гормын шаардлага
хангуулах чиглэлээр зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн арга хэмжэний талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

3.1

3.5

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ
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хүртэл оноог тус тус хасаж тооцно. Мөн ГЕГ-н ЗББНДБ-уудаас барааны ангилалын кодыг буруу тодорхойлсон талаар
шийдвэр гарсан бол дундаж онооноос 5 хүртэл оноог хасаж үнэлнэ
- Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 10 хүртэл
оноо өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
30 оноо
(- Үнийн мэдээллийн бааз боловсруулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж 10 хүртэл
оноогоор үнэлнэ
- Өргөдөл, гомдол, маргаан тус бүрийг 10 хүртэл оноогоор дүгнэх бөгөөд нийлбэрийг нийт тоонд хувааж
дундажлаж гаргана. Хэрэв хуулийн хугацаанд шийдвэрлээгүй тохиолдолд 4 хүртэл оноо, хуулийн хүрээнд
шийдвэрлээгүй тохиолдолд 6 хүртэл оноог тус тус хасаж тооцно. Мөн ГЕГ-н ЗББНДБ-уудаас гаалийн үнэ,
үнэлгээг буруу тодорхойлсон талаар шийдвэр гарсан бол дундаж онооноос 5 хүртэл оноог хасаж үнэлнэ
- Гаалийн үнэ, үнэлгээг үнэн зөв тодорхойлох зорилгоор зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний
байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 10 хүртэл оноо өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
10 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 10 хүртэл оноо өгч
нийлбэр оноог дундажлаж гаргана. Хэрэв ГЕГ-н ЗББНДБ-уудаас горимын шаардлага хангаагүй талаар шийдвэр гарсан бол
дундаж онооноос 5 хүртэл оноог хасаж үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№4
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Шаардагдах хөрөнгө

Хэрэгжих хугацаа

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны мөн үеийн залруулаагүй алдаа, зөрчлийн тоо)
(Өмнөх оны мөн үеийн гэрээний биелэлтийн дүн)
(Өмнөх жилийн эцсийн үлдэгдэлээр бичнэ)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

1/7
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4.1
Улсын төсвийн хөрөнгийг хэмнэх чиглэлэээр зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
4.2
Тайлан мэдээ хугацаандаа үнэн зөв ирүүлсэн байдал
4.3
Аудит, хяналт шалгалтын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийн биелэлт
4.4
Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт
4.5
Улсын орлогын бараа
4.6
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал болон шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
4.1
(Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгээр төсөв хэмнэгдэх )
(Тайланг батлагдсан маягт зааврын дагуу үнэн зөв, хугацаанд нь гаргах, Санхүү хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан
4.2
нэгжид хүргүүлэх)
4.3
(Өмнөх оны дүгнэлтээс зөвлөмжийн тоо буурах, төлбөрийн акт, албан шаардлага, зөрчилтэй дүгнэлт авахгүй байх)
(Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар дүгнүүлэх Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт 96-ээс дээш хувиар
4.4
үнэлэгдэх)

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Сар

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралm №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх -р арга хэмжээ
4. /ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН САНХҮҮ, АЖ АХУЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 2.4 дүгээр хавсралт
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Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

4.1

(Шилэн дансны тухай хууль, ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган мэдээ, мэдээллийг үнэн зөв, цаг
хугацаанд нь цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

4.6
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Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгээр төсөв хэмнэгдсэн талаар харьцуулан, дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

(Улсын орлогын барааг хууль журмын дагуу орлогод авах, худалдан борлуулах, шилжүүлэх, устгах үйл ажиллагааг зохион
байгуулж, хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

4.5

(Төрийн аудитын болон бусад байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит, шалгалт хийсэн үр дүн, зөвлөмжийн биелэлтийн
талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

4.3

(Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг хангуулах зорилгоор байгууллагын хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт,
хамгаалалт, тайлан бүртгэл тооцоо, төрийн өмчийг түрээслүүлэх гэрээний биелэлтийг хангах чиглэлд зохион байгуулсан
ажлын талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

(ГЕГ-ийн Санхүү хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгжид мэдээллэх сар, улирал, жилийн тайлан мэдээг хугацаанд нь
үнэн зөв хүргүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

4.2

4.4

(Төсвийг зориулалтын дагуу үр дүнтэй зарцуулсан, төсвийг хэмнэх чиглэлд зохион байгуулсан ажлын талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)

4.1

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

(УОБ нь хууль журмын дагуу шийдвэрлэгдсэн, тодорхойгүй шалтгааны улмаас шийдвэрлээгүй үлдэгдэлгүй байх)
(Шилэн дансны тухай хууль, ЗГ-ын тогтоолын дагуу мэдээ, мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт хугацаанд
4.6
нь байршуулах)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
4.1
(Санхүү хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
4.2
(Санхүү хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
4.3
(Санхүү хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
4.4
(Санхүү хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
4.5
(Санхүү хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
4.6
(Санхүү хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)

4.5

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт
(Залруулаагүй алдаа зөрчилтэй асуудлын тоо өмнөх дүгнэлтээс буурсан, аудит, шалгалт, зөвлөмжийн биелэлтийн үр
дүнгийн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар дүгнүүлэх Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг хэдэн хувиар
үнэлүүлсэн дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Улсын орлогын бараа нь хууль журмын дагуу шийдвэрлэгдсэн, тодорхойгүй шалтгааны улмаас шийдвэрлээгүй үлдэгдэл
буурсанг харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Шилэн дансны тухай хууль, ЗГ-ын тогтоолын дагуу мэдээ, мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт хугацаанд
нь үнэн зөв байршуулсан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

4.3
4.4
4.5
4.6

831
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Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлнэ.
15 оноо
4.1
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 10 хүртэл оноо өгч
нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
15 оноо
4.2 (Тайлан тус бүрт 15 оноо өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ. Хэрэв тайланг хугацаа хоцроосон бол 8 хүртэл оноо, буруу
тайлагнасан тохиолдолд 2 хүртэл оноог тус тус хасаж үнэлнэ)
25 оноо
(Санхүүгийн тайланд зөрчилгүй санал дүгнэлт өгсөн хэдий ч залруулаагүй алдаа,зөрчил өмнөх дүгнэлтээс 5% -иас дээш
4.3
буурсан бол 25 оноо, 0%-5% хүртэл буурсан тохиолдолд 22 оноо, 0-5% хүртэл өссөн тохиолдолд 19 оноо, 6-10% өссөн
тохиолдолд 16 оноо гэх мэт, зөрчилтэй буюу хязгаарлалттай санал дүгнэлтэд зөрчлийн цар хүрээний байдлыг харгалзан
үзэж 10 хүртэл оноог, дүгнэлт өгөхөөс татгалзах, сөрөг дүгнэлтэд оноог бүтэн хасаж тус тус үнэлнэ)
20 оноо
4.4
(Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар дүгнүүлэх Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт 96-100 хувиар
үнэлэдсэн бол 20 оноо, 86-95 хувиар үнэлэгдсэн бол 15 оноо, 76-85 хувиар үнэлэдсэн бол 10 оноо гэх мэт үнэлнэ)
15 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 15 хүртэл оноо өгч
4.5
нийлбэр оноог дундажлаж гаргана. Хэрэв УОБ-ны үлдэгдэлтэй байвал шалтгаан нөхцөлийг харгалзан үзэж 3 хүртэл оноог
хасаж үнэлнэ)
10 оноо
(Мэдээллийг хугацаанд нь үнэн зөв оруулсан тохиолдолд 10 оноогоор үнэлнэ. Хэрэв хугацаа хоцроож мэдээлсэн мэдээ тус
4.6
бүрээс 0.5 оноог, огт мэдээлээгүй мэдээ тус бүрээс 1 оноог, буруу мэдээлэл оруулсан тохиолдол бүрт 1 оноог тус тус
хасаж тооцно)

(Тайланг батлагдсан маягт зааврын дагуу үнэн зөв, хугацаанд нь гаргаж Санхүү хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан
нэгжид хүргүүлсэн талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

4.2
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Суурь түвшин

Төлөвлөлтийн уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

Хүрэх түвшин

Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээ
Гаалийн хяналтын төлөвийн хэрэгжилт
Гаалийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээ

(Тухайн тайлант хугацаанд биет шалгалтаас чөлөөлөгдөх гаалийн бүрдүүлэлтийн тоо нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх хувь
экспорт, импорт 5 хувиас дээш тус тус нэмэгдүүлсэн байх)
(Судалгааг хийж ГЕГ-т хүргүүлсэнээр эрсдэлийн удирдлагын хороо шийдвэр гаргасан байх, гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн
өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах эрсдэлийн судалгааг /зорчигч, бараа тээврийн хэрэгсэл/ хийж, гаалийн хяналтад
ашиглаж зөрчил илрүүлсэн байх, гаалийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр арга хэмжээ зохион
байгуулж үр дүн гарсан байх)

5.2

5.3
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(Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд зарцуулсан дундаж хугацаа өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 5-аас дээш хувь буурах,
гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлаас үр дүн гарсан байх)

5.1

....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

5.1
5.2
5.3

(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

5.3

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

(Өмнөх оны гаалийн бүрдүүлэлтийн бараанд хийх биет шалгалтаас чөлөөлөгдөж байгаа экспорт болон импортын нийт
гаалийн бүрдүүлэлтэд эзлэх хувийг тус тусд нь оруулах)

5.2

2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

(Өмнөх оны мөн үеийн гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэнд зарцуулсан дундаж хугацааг оруулах, хийгдэх ажлын шалтгаан,
нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

1/7

5.1

Сар

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралm №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ 5. / ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН ЭРСДЭЛИЙН
УДИРДЛАГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ /

Гүйцэтгэлийн Шалгуур үзүүлэлт
шалгуур
үзүүлэлт

№5
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 2.5 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

(Тухайн тайлант хугацаанд биет шалгалтаас чөлөөлөгдөх гаалийн бүрдүүлэлтийн тоо нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх хувь
экспорт, импорт 5%-иас дээш тус тус нэмэгдүүлсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Судалгааг хийж ГЕГ-т хүргүүлсэнээр эрсдэлийн удирдлагын хороо шийдвэр гаргасан, гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн өдөр
тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах эрсдэлийн судалгааг /зорчигч, бараа тээврийн хэрэгсэл/ хийж, гаалийн хяналтад
ашиглаж зөрчил илрүүлсэн, гаалийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр арга хэмжээ зохион
байгуулж гарсан үр дүнгийн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

5.2

5.3

833

96

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.

(Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд зарцуулсан дундаж хугацаа өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 5-с дээш хувь буурсан,
гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлаас үр дүн гарсан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр
тайлагнана)

5.1

5.3

(Гаалийн бүрдүүлэлтийн /экспорт, импорт/ төлөвийн хэрэгжилт, биет шалгалтаас чөлөөлөгдөх хяналтын төлөвийн
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан, экспорт, импортын гаалийн хяналтын улбар шар, ногоон, улаан төлөвийн нийт
гаалийн бүрдүүлэлтэд эзлэх хувийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

5.2

(Эрсдэлийн судалгаа хийж ГЕГ-ын эрсдэлийн удирдлагын хорооны шийдвэр гаргуулсан байдал, гаалийн хяналт,
бүрдүүлэлтийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах эрсдэлийн судалгааг /зорчигч, бараа тээврийн хэрэгсэл/ хийж,
гаалийн хяналтад ашигласан байдал, гаалийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр зохион
байгуулсан арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй тайлагнах)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

(Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор гаалийн бүрдүүлэлтийн дундаж цаг хугацааг бууруулах, интернэт болон цаасгүй
гаалийн бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, сурталчлан таниулах, мөн өөрсдийн санаачлага гарган зохион байгуулж,
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

5.1

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
5.1
(Гаалийн эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
5.2
(Гаалийн эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
5.3
(Гаалийн эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

834
5.3

5.2

5.1

97

40 оноо
( - Судалгааг хийж ГЕГ-т хүргүүлсэнээр эрсдэлийн удирдлагын хороогоор шийдвэр гаргуулсан байдлыг харгалзан үзэж
судалгаа тус бүрт 15 хүртэл оноо өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ,
- Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах эрсдэлийн судалгааг /зорчигч, бараа тээврийн
хэрэгсэл/ хийж, гаалийн хяналтад ашиглаж зөрчил илрүүлсэн байдлыг харгалзан үзэж судалгаа тус бүрт 15 хүртэл оноо
өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ,
- Гаалийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр арга хэмжээ зохион байгуулж гарсан үр дүнг
харгалзан үзэж ажил тус бүрт 10 хүртэл оноо өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ)

30 оноо
( - Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд зарцуулсан дундаж хугацаа суурь үзүүлэлтээс 5% - иас дээш буурсан бол 20 оноо, 5%
хүртэл өссөн тохиолдолд 1 оноо, 6-10 % өссөн бол 2 оноо хасах гэх мэт ....оноог тооцож үнэлнэ
- Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлд зохион байгуулж хийгдсэн ажлуудын цар хүрээ, хэрэгжилт, үр дүнг харгалзан
10 хүртэл оноо өгч нийлбэр оноог дундажлан үнэлнэ)
30 оноо
( - Тухайн тайлант хугацаанд биет шалгалтаас чөлөөлөгдөх гаалийн бүрдүүлэлтийн тоо нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх хувь
экспортын хувь 5-аас дээш хувиар өссөн бол 15 оноо, 0-5% хүртэл өссөн тохиолдолд 14 оноо, 0-5 % буурсан бол 12 оноо, 610% буурсан бол 10 оноо гэх мэт ....оноог тооцож үнэлнэ,
- Тухайн тайлант хугацаанд биет шалгалтаас чөлөөлөгдөх гаалийн бүрдүүлэлтийн тоо нийт бүрдүүлэлтэд эзлэх хувь
импортын хувь 5-аас дээш хувиар өссөн бол 15 оноо, 0-5% хүртэл өссөн тохиолдолд 14 оноо, 0-5 % буурсан бол 12 оноо, 610% буурсан бол 10 оноо гэх мэт ....оноог тооцож үнэлнэ)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

№6
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Төлөвлөлтийн уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

2/8
3/9
4/10
5/11
6/12
Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээ
Гаалийн зөрчил илрүүлэлт, шийдвэрлэлт
Гаалийн зөрчил хариуцсан ГУБ-ын илрүүлсэн зөрчил, шийдвэрлэлт
Зөрчлийн мэдээ, мэдээллийг хугацаанд нь ирүүлсэн байдал
Гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн байдал
ГУБ-ын сахилга ёс зүй

Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.

(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх онд илрүүлсэн зөрчлийн тоо, нөхөн төлүүлсэн татвар дүн, шийтгэлийн дүн)
(Өмнөх онд илрүүлсэн зөрчлийн тоо, нөхөн төлүүлсэн татвар дүн, шийтгэлийн дүн)
(ГЕГ-аас явуулсан мэдээний хүснэгтийн дагуу хийх, ЗХБ болон Эрүүгийн шинжтэй хэргийн танилцуулгыг цаг тухайд нь
ирүүлсэн байх)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)

1/7

6.2

6.1

835

98

(Зохион байгуулсан ажил тус бүрийн хүрээнд зөрчил илрүүлэлт өссөн/буурсан мөн зөрчил арилсан байх)
(Эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн тоо, нөхөн төлбөрийн дүнг өмнөх оны мөн үеэс тус бүр 5-аас дээш хувиар
нэмэгдүүлэх)

....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.5
6.6

6.4

6.1
6.2
6.3

Сар

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралm №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ 6. / ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРОООДЫН ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛ
ИЛРҮҮЛЭЛЭТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ /

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 2.6 дугаар хавсралт

II ХЭСЭГ. ДОТООДДОО ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

836

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

(Гаалийн зөрчил хариуцсан ГУБ-ийн дахин шалгалтаар илрүүлсэн эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн тоо, нөхөн
төлбөрийн дүнг өмнөх оны мөн үеэс тус бүр 5-аас дээш хувиар нэмэгдүүлэх)
6.4
(Зөрчлийн мэдээ мэдээллийг үнэн зөв хугацаанд нь ирүүлэх)
6.5
(Гаалийн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг хууль журмын дагуу, хугацаанд нь үнэн зөв шийдвэрлэх)
6.6
(ГУБ сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаагүй байх)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
6.1
(Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6.2
(Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6.3
(Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6.4
(Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6.5
(Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
6.6
(Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)

6.2

6.1

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

99

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
(Зохион байгуулсан ажил тус бүрийн хүрээнд зөрчил илрүүлэлт өссөн/буурсан мөн зөрчил арилсан талаар шалтгаан
нөхцлийг тодруулж, дүн шинжилгээ хийж харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн нөхөн төлбөрийн дүн, зөрчлийн тоо өмнөх оны мөн үеэс өссөн/буурсан талаар
харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)

(Хөдөлмөрийн дотоод журам, гаалийн улсын байцаагчийн дотоод журам сахилга, ёс зүйн зөрчлийн улмаас ГЕГ-ын даргын
болон харьяа гаалийн газар, хороодын даргын тушаалаар сахилгын шийтгэл ноогдуулсан байдал, сахилга, ёс зүйн зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, гарсан үр дүнг дэлгэрэнгүй тайлагнана)

(Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүрээнд гарсан үр дүнгийн талаар дүн
шинжилгээ хийж, ажил тус бүрээр дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн тоо, нөхөн төлбөрийн дүн зэрэг үзүүлэлтээр дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Гааль зөвшөөрөв төлөвт шилжсэний дараа гаалийн зөрчил хариуцсан ГУБ-ийн дахин шалгалтаар илрүүлсэн эрүүгийн
хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн тоо, нөхөн төлбөрийн дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Зөрчлийн мэдээ, мэдээллийг 7 хоног, сар, улиралаар ирүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Гаалийн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг ямар хугацаанд, хэрхэн яаж шийдвэрлэсэн талаар дэлгэрэнгүй
тайлагнана)

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

6.3

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

(Гаалийн зөрчил хариуцсан ГУБ-ийн дахин шалгалтаар илрүүлсэн эрүүгийн хэргийн тоо, мөн зөрчлийн хэргийн тоо, нөхөн
төлбөрийн дүн, өмнөх оны мөн үеэс өссөн/буурсан талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана.)
(Зөрчлийн мэдээ мэдээллийг үнэн зөв, хугацаанд нь ирүүлсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Гаалийн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг хууль журмын дагуу, хугацаанд нь үнэн зөв шийдвэрлэсэн талаар
харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(ГУБ сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлаас гарсан үр дүнг
харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1
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100

20 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 20 хүртэл оноо өгч
нийлбэр оноог дундажлаж гаргана)
30 оноо
(Эрүүгийн хэрэг илрүүлэлтийн тоо 5-аас дээш хувиар өссөн бол 5 оноо, 0-5% өссөн бол 4 оноо, 0-5%-иар буурсан бол 3 оноо
гэх мэтээр оноог тооцно. Хэрэв ГУБ-ын мэргэжлийн ур чадвараар илрүүлсэн эрүүгийн хэргийн зөрчлийн цар хүрээг
харгалзан үзэж 5 хүртэл оноо, Зөрчлийн хэрэг илрүүлэлтийн тоо 5-аас дээш хувиар өссөн бол 10 оноо, 0-5% өссөн бол 9
оноо, 0-5%-иар буурсан 8 оноо гэх мэтээр оноог тооцно. Зөрчлийн хэргийн нөхөн төлбөрийн үнийн дүн 5-аас дээш хувиар
өссөн бол 10 оноо, 0-5% өссөн бол 9 оноо, 0-5%-иар буурсан 8 оноо гэх мэтээр оноог тооцно. Тодорхой шалтгаан нөхцлийн
улмаас дээрх үзүүлэлтүүд буурсан тохиолдолд оноог хасахгүй байж болно. Хэрэв зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаатай
холбоотойгоор прокурорын байгууллагаас “Прокурорын шаардлага” ирүүлсэн тохиолдол тус бүрээс 1 оноо тооцож хасч
үнэлнэ)
20 оноо
(Эрүүгийн хэрэг илрүүлэлтийн тоо 5-аас дээш хувиар өссөн бол 4 оноо, 0-5% өссөн бол 3 оноо, 0-5%-иар буурсан бол 2 оноо
гэх мэтээр оноог тооцно. Зөрчил илрүүлэлтийн тоо 5-аас дээш хувиар өссөн бол 8 оноо, 0-5% өссөн бол 7 оноо, 0-5%-аар
буурсан бол 6 оноо гэх мэтээр оноог тооцно. Зөрчлийн хэргийн нөхөн төлбөрийн үнийн дүн 5-аас дээш хувиар өссөн бол 8
оноо, 0-5% өссөн бол 7 оноо, 0-5%-аар буурсан бол 6 оноо гэх мэтээр үнэлнэ)
10 оноо
(Зөрчлийн мэдээ мэдээллийг хугацаанд нь ирүүлсэн тохиолдолд 10 оноо, нийт ирүүлсэн мэдээний 5 хүртэл хувийг хоцроосон
тохиолдолд 2 оноо, 6-10%-ийг хугацаа хоцроосон бол 4 оноо хасах гэх мэт үнэлнэ)
10 оноо
(Гаалийн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээлэл тус бүрийг хууль тогтоомжийн хүрээнд хугацаанд нь, үнэн зөв
шийдвэрлэсэн байдлыг харгалзан 5 хүртэл оноогоор тооцож дундажлаж үнэлнэ)
10 оноо
(Харьяа гаалийн газар, хороодын даргын тушаалаар сахилгын арга хэмжээ авсан тоо хэмжээ, цар хүрээг харгалзан үзэж 5
хүртэл оноо, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ бүрт үр дүнг харгалзан үзэж тус бүр 5 хүртэл оноо өгч нийлбэр оноог
дундажлан үнэлнэ, ГЕГ-ын даргын тушаалаар сахилгын арга хэмжээ авагдсан тоо хэмжээ, цар хүрээг харгалзан үзэж
нийт онооноос 5 хүртэл оноог хасаж үнэлнэ)

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.

6.6

6.5

6.4

6.3
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Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Хүрэх түвшин

7.4

7.3

7.2

7.1

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

(Цахим хуудас, мэдээллийн самбарт оруулах шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь үнэн зөв оруулсан байх)
101

(Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт холбогдох хууль, журамд заасан
стандартын дагуу хугацаандаа хийгдэж ГЕГ-т хүргэгдсэн байх)
(Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулсан ажлаас тодорхой үр дүн гарч авлига ашиг сонирхолын
чиглэлээр зөрчилд ГУБ холбогдоогүй байх)
(Хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэсэн хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаагаар 90-ээс дээш хувиар үнэлэгдсэн байх)

....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.
Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааны дүнг тавина)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
Төлөвлөгөөний биелэлт
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулсан ажил
Хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа
Байгууллагын ил тод байдлыг хангаж ажилласан байдал
Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил

Сар

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ
1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ 7. /ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/

Гүйцэтгэлийн
Шалгуур үзүүлэлт
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

№7

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 2.7 дугаар хавсралт

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад төлөвлөсөн ажил тус бүрийн хүрэх түвшинг бичнэ)

839

(Тайлант хугацаанд шалгуурт тусгагдаагүй цаг үеийн шинжтэй бусад ажил, үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хугацаанд нь
биелүүлсэн, хүрэх үр дүнд хүрсэн эсэх талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

7.5

102

(Цахим хуудас, мэдээллийн самбарт оруулах шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь үнэн зөв оруулсан талаар харьцуулан
дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

7.4

(Хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэсэн хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаагаар хэдэн хувиар үнэлэгдсэн дүнг Төрийн
захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжээс оруулна)

(Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулсан ажлаас тодорхой үр дүн гарсан, авлига ашиг сонирхолын
чиглэлээр зөрчилд ГУБ холбогдсон эсэх талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

7.2
7.3

(Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт холбогдох хууль, журамд заасан
стандартын дагуу хугацаандаа хийгдсэн, ГЕГ-т хүргэгдсэн талаар харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)

(Хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэсэн хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааны тайлан болон дүнг оруулна)
(ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын дагуу цахим хуудас, мэдээллийн самбарт оруулах шаардлагатай мэдээллийг цаг
тухайд нь үнэн зөв оруулсан эсэх талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Тайлант хугацаанд цаг үеийн шинжтэй хийгдсэн ажил, арга хэмжээ болон үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг ажил тус
бүрээр дэлгэрэнгүй тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга

(Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, гарсан үр дүн мөн авлига ашиг сонирхолын зөрчилд
ГУБ нар холбогдсон эсэх талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

(Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт холбогдох хууль, журамд заасан
стандартын дагуу хугацаандаа хийгдэж ГЕГ-т хүргэгдсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)

7.1

7.5

7.4

7.3

7.2

7.1

Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
7.1
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7.2
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7.3
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7.4
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
7.5
(Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)

7.5
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Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

7.5

7.4

7.3

7.2

7.1

103

10 оноо
(Төлөвлөгөөний биелэлт шаардлагад нийцсэн, оновчтой тайлбарлаж тайлагнасан эсэхийг харгалзан үзэж 10 хүртэл оноог
өгнө. Тайланг тогтоосон хугацаанаас хоцроосон хоног тутамд 0.5 оноо хасаж үнэлнэ)
20 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 20 хүртэлх оноо өгч
нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ. Авлига ашиг сонирхолын чиглэлээр зөрчилд ГУБ холбогдсон тохиолдолд зөрчлийн тоо,
цар хүрээг харгалзан үзэж 10 хүртэлх оноог хасаж үнэлнэ)
15 оноо
(Хөндлөнгийн байгууллагаас хийгдсэн судалгааны дүнгээр 90-ээс дээш хувиар үнэлэгдсэн тохиолдолд 15 оноо, 80-89% -иар
үнэлэгдсэн тохиолдолд 13 оноо гэх мэт үнэлнэ)
10 оноо
(Мэдээллийг хугацаанд нь үнэн зөв оруулсан тохиолдолд 10 оноогоор үнэлнэ. Хэрэв хугацаа хоцроож мэдээлсэн мэдээ тус
бүрээс 0.5 оноог, огт мэдээлээгүй мэдээ тус бүрээс 1 оноог, буруу мэдээлэл оруулсан тохиолдол бүрт 1 оноог тус тус
хасаж тооцно)
45 оноо
(Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, хүрсэн үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 45 хүртэлх
оноо өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)

Бодолгын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

№8

Нэгжийн даргын
үнэлгээ

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах хөрөнгө

Төлөвлөлтийн уялдаа:
1/7

3/9

4/10

5/11

Тухайн шалгуур тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.

2/8

6/12

841

104

(Албан хаагчдын ажиллах, амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлаас тодорхой үр дүн гарсан байх)
(Тайлант хугацааны тасалсан, өвчтэй, чөлөөтэй хүн/өдрийг нийт ажиллавал зохих хүн/өдөрт эзлэх хувь өнгөрсөн оны мөн
8.3
үеийн гүйцэтгэлээс 5-аас дээш хувиар өссөн байх)
8.4
(Газар, хорооны даргын гаргасан тушаал холбогдох хуулийн зүйл заалт болон утга агуулгын зөрчилгүй байх)
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
8.1
(Үүрэг даалгавар өгсөн ГЕГ-ын удирдлага, ЗББНДБ-ын үнэлгээ )
8.2
(Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)

8.2

Арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
(Өмнөх оны тасалсан, өвчтэй, чөлөөтэй хүн/өдрийг нийт ажиллавал зохих хүн/өдөрт эзлэх хувийг гаргаж тайлагнана)
(Хийгдэх ажлын шалтгаан, нөхцөл, суурь үзүүлэлт)
Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилсан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг бичнэ.
8.1
Үүрэг даалгаварын биелэлт
8.2
Албан хаагчдын ажиллах, амьдрах орчныг сайжруулах
8.3
Цаг ашиглалт
8.4
Газрын даргын гаргасан тушаалын хэрэгжилт, тушаалын хянуулсан байдал
....р улиралд: Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг хэмжихээр
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утга
8.1
(ГЕГ-ын удирдлага, ЗББНДБ-аас өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан байх)
8.1
8.2
8.3
8.4

Сар

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №....,зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...р арга хэмжээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх .... р арга хэмжээ 8. /ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН БУСАД ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ/

ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 2.8 дугаар хавсралт
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Хүрсэн түвшин

Зарцуулсан хөрөнгө

Хэрэгжилт

Төсвийн захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт
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Бодолгын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу
үнэлэнэ.
25 оноо
8.1
(Үүрэг даалгаварын биелэлтийг хангуулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг
харгалзан үзэж ажил тус бүрт 25 хүртэлх оноо өгч нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
25 оноо
8.2 (Зохион байгуулсан ажлын тоо хэмжээ, үр дүн, цар хүрээний байдлыг харгалзан үзэж ажил тус бүрт 25 хүртэлх оноо өгч
нийлбэр оноог дундажлаж үнэлнэ)
25 оноо
8.3
(Ажлын цаг ашиглалт 5-аас дээш хувиар өссөн бол 25 оноо, 0-5% өссөн бол 23 оноо, 0-5%-аар буурсан бол 20 оноо, 6-10%иар буурсан бол 17 оноо, гэх мэтээр оноог тооцож үнэлнэ)
25 оноо
(Газар, хорооны даргын гаргасан тушаал холбогдох хуулийн зүйл заалт болон утга агуулгын зөрчилгүй, бүрэн хянагдсан
8.4
тохиолдолд 25 хүртэлх оноог өгнө. Хэрэв хуулийн зүйл заалт болон утга агуулгын зөрчил гарсан тохиолдолд зөрчлийн тоо,
цар хүрээг харгалзан үзэж 10 хүртэл оноог, хянуулаагүй тушаалын тоо бүрээс 1 оноо тус тус хасаж үнэлнэ)

8.3
(Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
8.4
(Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжийн үнэлгээ)
Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.
- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх
- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой дурьдах
8.1
(ГЕГ-ын удирдлага, ЗББНДБ-аас өгсөн үүрэг даалгавар тус бүрийн биелэлтийг дэлгэрэнгүй тайлагнана)
(Ажилтан албан хаагчдын ажиллах, амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр хийгдсэн ажил, гарсан үр дүнг дэлгэрэнгүй
8.2
тайлагнана)
(ГЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст сар бүр цаг ашиглалтын мэдээ хүргүүлж цаг ашиглалтын мэдээг өвчтэй, чөлөөтэй,
8.3
тасалсан зэрэг үзүүлэлтээр гаргаж дэлгэрэнгүй тайлагнана)
8.4
(Газар, хорооны даргын гаргасан тушаал холбогдох хуулийн зүйл заалт болон утга агуулгын зөрчилгүй байгааг ГЕГ-ын
Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжээр хянуулсан талаар дэлгэрэнгүй тайлагнана)
Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү
...р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга
8.1
(ГЕГ-ын удирдлага, ЗББНДБ-аас өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт хангагдсан эсэх талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Албан хаагчдын ажиллах, амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажлаас гарсан үр дүнг суурь
8.2
түвшинтэй харьцуулан дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Тайлант хугацааны тасалсан, өвчтэй, чөлөөтэй хүн/өдрийг нийт ажиллавал зохих хүн/өдрийн эзлэх хувь өнгөрсөн оны мөн
8.3
үеийн гүйцэтгэлээс хэдэн хувиар өссөн, буурсан талаар дүгнэлт хэлбэрээр тайлагнана)
(Газар, хорооны даргын гаргасан тушаал холбогдох хуулийн зүйл заалт болон утга агуулгын зөрчилтэй эсэх талаар Хуулийн
8.4
асуудал хариуцсан нэгжийн дүгнэлтийг тайлагнана)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын эмхэтгэл
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ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/298 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ
хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын 3 дугаар хавсралт

ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН БҮСИЙН ХУВААРЬ
Ангилал

“А” бүс

“Б” бүс

“В” бүс

Гаалийн газар, хороо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар
Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар
Замын-Үүд дэх гаалийн газар
Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар
Улс хоорондын шуудан, илгээмж дэх гаалийн газар
Дорнод аймаг дахь гаалийн газар
Орхон аймаг дахь гаалийн газар
Гашуунсухайт дахь гаалийн газар
Сайншанд дахь гаалийн газар
Шивээхүрэн дэх гаалийн газар
Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар
Увс аймаг дахь гаалийн газар
Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар
Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар
Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн газар
Хөвсгөл аймгийн Ханх дахь гаалийн хороо
Говь-Алтай аймгийн Бургастай дахь гаалийн хороо
Завхан аймгийн Арцсуурь дахь гаалийн хороо
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Монгол Улсын хилийн
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