
 

Хэрэглэгчийн гарын авлага 
МҮХАҮТ-ын портал сайтыг ашиглан Гарал үүслийн гэрчилгээ авч буй аж ахуй 

нэгж байгууллагууд нь дараах зааврын дагуу мэдээллээ бөглөж илгээнэ үү.  

Exporter – Экспортлогчийн мэдээлэл 

Exporter Name          - Экспортлогчийн нэр 

Exporter Address       - Экспортлогчийн хаяг 

Postal code/address   - Шуудангийн хаяг болон  

                бусад харъяалагдах хаяг 

City                              - Хотын нэр  

Country                        MONGOLIA                                            - Улс нь автоматаар  

Mongolia гэж сонгогдоно.  

Consignee – Хүлээн авагчийн мэдээлэл 

Consignee Name        - Хүлээн авагчийн нэр  

Consignee Address    - Хүлээн авагчийн хаяг  

Postal code/address   - Хүлээн авагчийн шуудангийн хаяг болон   
                                    бусад харъяалагдах хаяг 

City                             - Хүлээн авагчийн хотын нэр  

Country                     -Хүлээн авагчийн                              

улсын нэрийг заавал сонгоно. 

Buyer – Худалдан авагчийн мэдээлэл – шаардлагатай тохиолдолд бөглөх бөгөөд 
дээр бичигдсэн хүлээн авагчийн өгөгдөлтэй ижил зааврын дагуу бөглөнө.  

Buyer
 - Энэхүү товчийг дарж дэлгэрэнгүй бөглөнө.  



Means of transport – Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл 

From       MONGOLIA  - Хаанаас бараа бүтээгдэхүүнээ ачуулах   газар/боомт/-ын 
нэрийг бичнэ. 2 дахь нүдэнд Mongolia гэж автоматаар сонгогдоно.  

to    - Бараа очих газрын боомт, 
хотын нэрийг бичиж,  2 дахь нүднээс улсыг сонгоно.  

  By   - Ямар тээврийн хэрэгсэлээр ачихаа сонгож шаардлагатай 
тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн дугаарыг 2 дахь нүдэнд бичнэ.  

   Via  - Дамжин өнгөрөх хот 
боомтын нэрийг бичиж 2 дахь нүднээс дамжин өнгөрөх хот, боомтын улсыг сонгоно.  

By   - Хэрэв таны бараа бүтээгдэхүүн нэгээс олон улсаар 
дамжин өнгөрөх бол хоёрдахь улсаас ямар тээврийн хэрэгслээр илгээгдхийг сонгож 
шаардлагатай тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн дугаарыг бичнэ.  

Via  - Хэрэв таны бараа 
бүтээгдэхүүн нэгээс олон улсаар дамжин өнгөрөх бол хоёрдахь улс дамжин өнгөрөх 
боомт болон хотын нэрийг бичиж хоёрдахь нүднээс дамжин өнгөрөх боомтын улсын 
нэрийг сонгоно, 

For official use/Remarks  – Гэрээ болон захиалгын хуудсын 
дугаар эсвэл дээж, загварын бараа бол sample гэж бичнэ. Гэрээний дугаар бичихдээ 
Contract No: гэж бичээд дугаараа бичнэ - Жишээ: Contract No: 01 гм,. Мөн гэрээний он 
сар өдрийг Dated гэж бичээд он сар өдрийг бичнэ.  Жишээ: Dated: 01/05/2010 гэж 
бичнэ.  

Items- Барааны мэдээлэл 

Дугаар 
/Number/ 

Багц  
/Package/ 

Нэр 
/Name/  

Цэвэр 
жин 
/NW/ 

Гарал 
үүсэл 
/Origin/  

HS 
code 

Product quantity  
  

Устгах 
/delete/ 

Нэмэх /Add/ - гэсэн товчлуур дээр дарж бараа бүтээгдэхүүний нэмэлт мэдээллийг 
доорхи дарааллын дагуу оруулах бөгөөд нэгээс олон бараа бичих тохиолдолд мөн 
нэмэх товчлуурыг  дарж хоёрдахь барааны өгөгдлөө оруулна уу.  

1. Дугаар/Number/ – бараа бүтээгдэхүүний дэс дугаар  
2. Багц /Number/  - Сав баглаа боодлын тоо хэмжээг бичээд 2 дахь нүднээс 

сав баглаа боодлын төрлийг сонгоно. 
1. Нэр /Name/- Бараа бүтээгдэхүүний нэрс 
2. Цэвэр жин /Net weight/ - Цэвэр, бохир жинг бичиж 2 дахь нүднээс хэмжих 

нэгжийг сонгоно.  
3. Гарал үүсэл /Origin/- Бараа бүтээгдэхүүний түүхий эд аль улс орноос 

гаралтайг тодорхойлох үсэг бичигдэнэ. Жишээ нь түүхий эд нь 100% 



Монгол улсаас гаралтай бол “Р” гэж бичнэ. Бусад үсэгнүүдийн тайлбрыг 
ГҮГ-ний сору 2-ын арын нүүрнээс үзнэ үү.  

4. HS code - Тухайн бараа бүтээгдэхүүний БТКУС-ийн кодыг бичнэ.  
5. Product quantity - Бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг бичиж 2 дахь 

нүднээс хэмжих нэгжийг сонгоно.  
6. Устгах /delete/– таны бичсэн барааны мэдээлэл буруу эсвэл 

шаардлагагүй тохиолдолд устгах товчлуурыг дарна 

Date of 
Invoice 

 

 Үнийн нэхэмжлэхний дугаарыг № гэж бичихгүйгээр зөвхөн 
дугаарыг бичнэ. Жишээ нь 01,   

Number of Invoice  - үнийн нэхэмжлэхний он сар өдрийг 
Dated гэж бичнэ.  жишээ нь: Dated: 01/01/2010 гэж бичнэ.  

Нийт сав баглааны тоо хэмжээ/total packaging quantity/  

- Эхний нүдэнд нийт сав баглаа боодлын тоо хэмжээг бичнэ. 
Хоёрдахь нүдэнд сав баглаа боодлын хэмжих нэгжийг сонгоно.  

Нийт тоо хэмжээ / Total quantity /  

  - Барааны нийт тоо хэмжээг дахин бичнэ. 

Нийт тоо хэмжээ spelling of Total quantity/ 

/                     - Барааны нийт тоо хэмжээг үсгээр бичнэ. Бичихдээ Total: гэж бичээд 
үргэлжлүүлэн бичнэ.  

Нийт цэвэр жин /Net weight/  

Нийт бохир жин / Gross weight/   

Барааны цэвэр, бохир  жинг бичиж гуравдахь нүднээс хэмжих нэгжийг сонгоно.  

За ингээд мэдээллээ үнэн зөв бөглөөд Явуулах товчийг дарна. Таны оруулсан 
мэдээлэл гарал үүслийн гэрчилгээ олгох мэргэжилтэнд ирэх ба тус мэргэжилтэн Таны 
явуулсан мэдээллийг хянаад хэвлэж бэлдсэн байна. Та бvхэнд амжилт хүсье.  

Явуулах  Шинээр эхлэх 

Экспортыг Хөгжүүлэх Дэмжих хэлтэс 

Программын талаар асууж тодруулах зүйл байвал № 328878 утсаар бидэнтэй 
холбоо барина уу.  


