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Үндэслэл 

1. Монгол Улсын Засгийн газраас “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй
холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах арга хэмжээний тухай” 183 дугаар
тогтоол 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр баталсан.

2. Гаалийн Ерөнхий газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Түр заавар
батлах тухай” А/244 тоот тушаал батлагдсан. Уг тушаалаар

✓ Гаалийн байгууллагын гадаад портал систем ашиглан “Цахимаар өөрөө мэдүүлэх” програмыг

туршилтын хугацаанд нэвтрүүлэх,

✓ “Цахимаар өөрөө мэдүүлэхэд гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичих түр заавар” болон “Цахимаар

өөрөө мэдүүлэхэд гаалийн мэдүүлгийг шалгах түр заавар”-ыг тус тус баталсан.

✓ Мөн ГЕГ-аас 02/34 тоот албан бичгээр чиглэл хүргүүлсэн.



“Гаалийн

бүрдүүлэлт”

цэсийг сонгоно.

“Шинээр бичих” товчийг

сонгоно.

“Өмнөх гаалийн бүрдүүлэлт”

цэсэнд мэдүүлэгчийн өмнөх

гаалийн мэдүүлэг харагдана.

Програмын талаар 

Барааг мэдүүлэхдээ Импортын

гаалийн бүрдүүлэлт” цэсийг

сонгоно.



“Шинээр бичих” товчийг

сонгоно.

Програмын талаар 

“Импортын автомашины 

бүрдүүлэлт” цэсээр дараах 4 

төрлийн тээврийн хэрэгслийг 

мэдүүлнэ: 

❖ арав буюу түүнээс дээш хүн 

тээвэрлэх (жишээ нь: автобус);

❖ гол төлөв хүн тээвэрлэх (жишээ 

нь: суудлын автомашин);

❖ ачаа бараа тээвэрлэх;

❖ тусгай зориулалтын (жишээ нь: 

бетон зуурагч-тээвэрлэгч 

автомашин) тээврийн хэрэгслийг 

мэдүүлнэ.



Манифестын мэдээлэл оруулах

Тээврийн бичиг баримтын мэдээллийг

үндэслэн манифестын мэдээллийг

татна. “Манифестын мэдээлэл”-ийг

манифест, тээврийн баримт болон

чингэлгийн дугаараар хайна.

“Барааны байршил” талбарын

мэдээлэл сонгосон манифестын

дагуу автоматаар татагдана.



Дагалдах бичиг баримт оруулах…

Барааг мэдүүлэхэд шаардагдах

бичиг баримтыг оруулахдаа

“Шинээр” гэснийг дарна. Дараагийн

дагалдах бичиг баримт бүрт

“Шинээр” гэснийг сонгож нэмж

оруулна.

Дагалдах бичиг баримтыг

Файл баганын Choose file

гэснийг сонгож хавсаргана.

Дагалдах бичиг баримтын

төрлийг сонгох



Иргэд, ААН-д чиглэсэн ажлууд 

• 1274 ААН, 2473 иргэнд Интернэтээр өөрөө мэдүүлэх эрх нээсэн 

• Имэйлээр мэдэгдсэн. 

• CEPS системд мэдүүлэг нөхөн бичих гарын авлага

• Видео заавар

• Монголын гааль facebook хөгжүүлэлт



ГЕГ-ын даргын 2020 оны “Түр заавар батлах тухай”  А/244 
тоот тушаал

• Түр заавар батлах тухай тушаалын хавсралт 

➢Цахимаар мэдүүлэх үед гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих заавар

➢Цахимаар мэдүүлэх үед гаалийн мэдүүлэг шалгах заавар

• Туршилтын хугацаанд

• УБГГ

• БУГГ

• УХШИГГ

• Хилийн чанадаас дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим

• 400, 405, 413 горимын код



Бүрдүүлэлтийн дараалал, мэдүүлэг хэвлэх 

Мэдүүлэгч

Мэдүүлэг нөхөн бичих

Хадгалах

Илгээх

Бараа бүтээгдэхүүнийн 

гаалийн хяналт, шалгалт

Бараа хүлээн авах

Татвар төлөх

Татвар төлсөн

Бичиг баримтын 

хяналт, шалгалт

Гаалийн хяналтын бүс 

дэх

гаалийн хяналт, шалгалт



АНХААРАХ АСУУДАЛ 

Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх  

• Гадаад худалдаа эрхлэгчдэд цахимаар өөрөө
мэдүүлэх талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
гаалийн улсын байцаагч нарыг томилох, мөн
холбоо барих утас, албан цахим хаяг зэргийг
нийтэд ил тод байршуулж, зөвлөгөө өгөх
ажлыг зохион байгуулах.

• Туршилтын хугацаанд цахимаар мэдүүлсэн
ААН, иргэдэд мэдүүлэг нөхөн бичихэд
гаргасан санамсаргүй алдааг засуулан, дахин
энэ төрлийн алдаа гаргахгүй байх талаар
зөвлөгөө өгч, торгуулийн арга хэмжээ авахгүй
байх нь зүйтэй.

Үнийн хяналт 

▪ Газар, хороодын бүрдүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгж,
албан тушаалтан /ГУАБ, албаны дарга/ гаалийн үнийн
хяналтыг үр дүнтэй, зохион байгуулах;

▪ Гаалийн үнэлгээний эрсдлийг таньж тогтоох зорилгоор тухайн
ААН, иргэний бүрдүүлэлтийн түүх, барааны үнэ, тухайн бараатай
нэг болон ижил төрлийн барааны үнийн мэдээлэл, гаалийн үнэд
хамаарах зардлын дүн шинжилгээ хийж гаалийн үнэлгээтэй
холбоотой анхааруулга, санамж өгөх.

▪ Цахимаар өөрөө мэдүүлж байгаа үед мэдүүлэг нөхөн бичихтэй
холбоотой алдаа /барааны бичиглэл нь ангиллын кодтой нийцэж
буй эсэх, ангиллын тоо хэмжээг зөв шилжүүлсэн эсэх, суурь нэгж
үнэ, гаалийн үнэд хамаарах зардлын тооцоог нягтлан үзэх, цэвэр
жин, тарифын хувь хэмжээ зөв сонгосон эсэх/ гарч болзошгүй тул
бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ, ГУАБ нарт онцгой
анхаарах.



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа
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