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Хэрэглэгчийн нэвтрэх эрх

Хэрэв та http://portal.ecustoms.mn/ цахим системд бүртгэлтэй, өмнө гаалийн

цахим статистик лавлагаа авч байсан бол ХЭРЭГЛЭГЧИЙН НЭР, НУУЦ ҮГ-ээ

ашиглан системд нэвтэрч барааг өөрөө мэдүүлнэ.

Бүртгэлтэй хэрэглэгч

Хэрэв та http://portal.ecustoms.mn/ цахим хуудасны ХЭРЭГЛЭГЧИЙН НЭР,

НУУЦ ҮГ-ээ мартсан бол Гаалийн ерөнхий газрын Статистикийн хэлтсийн

11-353568 утсанд хандан сэргээнэ.

Нууц үгээ мартсан бол?

http://portal.ecustoms.mn

http://portal.ecustoms.mn/
http://portal.ecustoms.mn/


Гаалийн ерөнхий газраас авсан

нэвтрэх эрхээр системд нэвтрэн орно.



САНАМЖ
Мэдүүлэгч нь гаалийн хилээр нэвтрүүлэх

бараагаа гаалийн байгууллагад цахимаар

мэдүүлэхдээ дараах зарчмыг баримтална.

▪Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааг Гаалийн

тухай хуульд заасны дагуу үнэн зөв гаалийн

байгууллагад мэдүүлнэ.

▪Гаалийн мэдүүлгийн маягтыг Гаалийн

ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82

дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар

батлагдсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх

барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”

/https://www.legalinfo.mn/annex/details/7581?la

wid=12425/-ын дагуу бөглөнө.

▪Гаалийн мэдүүлэгт өгсөн мэдээллийнхээ

үнэн зөвийг нотлох зорилгоор Гаалийн тухай

хуулийн 60.3-т заасан бичиг баримтыг

гаргаж өгөх бөгөөд PDF файл хэлбэрээр

хавсаргана.

Мэдүүлэгч нь мэдүүлсэн бараатайгаа

холбоотой хариуцлагыг гаалийн

байгууллагын өмнө хүлээж, хууль журмыг

мөрдлөг болгон ажиллахыг хүлээн зөвшөөрч

байгаа бол “Зөвшөөрөх” болон “Хадгалах”
товчийг дарж баталгаажуулна.

https://www.legalinfo.mn/annex/details/7581?lawid=12425


ХЭРЭГЛЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАСВАРЛАХ

Хэрэглэгчийн 

мэдээлэл 

засварлах 

хэсэг

Анх нэвтэрч орсон нууц үгээ солино

Хэрэглэгчийн утасны дугаар, хаягийг

өөрчлөх боломжтой



“Гаалийн

бүрдүүлэлт”

цэсийг сонгоно.

Барааг мэдүүлэхдээ “Шинээр

бичих” товчийг сонгоно.“Өмнөх гаалийн бүрдүүлэлт”

цэсэнд мэдүүлэгчийн өмнөх

гаалийн мэдүүлэг харагдана.

Барааг мэдүүлэх хэсэгт нэвтрэх..



Үндсэн мэдээлэл оруулах…

Манифестын мэдээлэл

Илгээгчийн мэдээлэл



Илгээгчийн мэдээлэл оруулах

Барааг өөрөө мэдүүлэх 

системд нэвтэрсэн он, сар, 

өдөр автоматаар гарна. 

Гаалийн бүрдүүлэлт хийх гаалийн газар,

хорооны хяналтын хэсгийн кодыг сангаас

сонгоно.

Барааг илгээгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэрийг

нөхөн бичнэ. Илгээгчийн нэр, хаягийг кирилл эсвэл латин

үсгээр эхний үсгийг томоор, бусад үсгийг жижгээр бичнэ.

Жнь: Erlian Xinglong Trade Co.,Ltd г.м

Тээврийн бичиг баримтад бичигдсэн

барааг илгээгч улсын нэрийг жагсаалтаас

сонгоно.

Бараа нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан 

улсын нэрийг жагсаалтаас сонгоно. 



Манифестын мэдээлэл оруулах

Тээврийн бичиг баримтын мэдээллийг

үндэслэн манифестын мэдээллийг

татна. “Манифестын мэдээлэл”-ийг

манифест, тээврийн баримт болон

чингэлгийн дугаараар хайна.

“Хил дээрх тээврийн хэрэгсэл”,

“Барааны байршил” талбарын

мэдээлэл сонгосон манифестын

дагуу автоматаар татагдана.



Хэлцлийн мэдээлэл оруулах…

“Бараа нийлүүлэх нөхцөл” хэсэгт гадаад худалдааны гэрээ

хэлцлийн дагуу талуудын харилцан тохирсон бараа нийлүүлэх

нөхцлийг жагсаалтаас сонгоно.

“Боомт” талбарт гэрээ, хэлцэл, үнийн нэхэмжлэхэд байгаа

бараа нийлүүлэх нэрлэсэн газар, өртөө, боомт, терминалын

нэрийг шивж оруулна. Жишээ нь: Busan, Тяньжин г.м

Гэрээ хэлцэлд заасан үнийн валютын кодыг

сонгоно. Харин тухайн валютын төгрөгтэй

харьцах ханш автоматаар сонгогдоно.

Үнийн нэхэмжлэхийн үнийн дүн буюу тухайн ачилтад хамаарах бүх барааны нийт үнийн

дүнг өмнө сонгосон валютаар илэрхийлж бичнэ. Жишээ нь: Гэрээнд 119 тн цагаан

будааг 1 тн-ыг нь 600 ам.доллараар худалдан авахаар гэрээ байгуулсан, барааны нийт

үнийн дүн 71400 ам.доллар гэвэл хэлцлийн ерөнхий дүн талбарт 71400 гэсэн тоон утгыг

оруулна.



Зардлын мэдээлэл оруулах…

Монгол улсын хилийн боомт хүртэлх барааг

тээвэрлэх, ачих буулгах, шилжүүлэн ачихад гарсан

хэлцлийн буюу гэрээний үнэд ороогүй зардлын

дүнг бичнэ.

Монгол улсын хилийн боомт хүртэл гарах

даатгалын хураамжийн дүнг бичнэ.

Хэлцлийн үнэд нэмэгдвэл зохих тээвэрлэлт,

даатгалын зардлаас бусад, Гаалийн тариф,

гаалийн татварын тухай хуулийн IV, V бүлэгт

заасан бусад нэмэгдэх зардлын дүнг бичнэ.

Хасагдах зардалд: тоног төхөөрөмжийг импортолсны

дараа суурилуулах, угсрах, засварлах болон

техникийн туслалцаа үзүүлэх, сургалт явуулах

зардал; гаалийн хилээр оруулсны дараахь тээврийн

зардал; импортлогч орны гаалийн болон бусад татвар

г.м



Барааны мэдээлэл хэсгийг оруулах…

Барааны ангиллын кодыг Уялдуулсан

системийн дагуу заавал 8 оронтой

ангиллын кодыг сангаас сонгож

оруулна. Барааны нэрээр хайлт хийж

ангиллынг кодыг сонгох боломжтой.

Барааны гарал үүслийг нотлох бичиг

баримтыг үндэслэн гарал үүслийн улсын

нэрийг сонгож оруулна.

Барааны гарал үүслийг нотлох

бичиг баримтыг үндэслэн

тарифын төрлийг сонгож оруулна.

❑ Нэн тааламжтай тариф
ДХБ-ын гишүүн орнууд болон Белорусь Улсын гарал үүсэлтэй бараанд хэрэглэнэ. Гарал 

үүслийг нотлох баримт хавсаргасан байна.

❑ Ердийн тариф
Гарал үүслийг нотлоогүй тохиолдолд ердийн тарифийг хэрэглэнэ.  Нэн тааламжтай 

тарифаас хоёр дахин их байна.

❑ Хөнгөлөлттэй тариф

Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн дагуу Япон Улсын гарал үүсэлтэй бараанд 

хэрэглэнэ. ЭЗТХ-ийн гарал үүслийн гэрчилгээ хавсаргана. 



Барааны мэдээлэл хэсгийг оруулах…

Барааны ерөнхий нэрийг бичиж таслал тавин, тухайн барааг тодотгосон онцлог

шинжийг бичнэ. Жнь: Тамхи, янжуур, шүүлтүүртэй; Будаа, цагаан, өнгөлсөн г.м

Барааг үйлдвэрлэсэн компанийн нэрийг бичнэ. Жишээ нь: телевизор-Sony, LG,

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж Philips, Taewoong Medicalс co.,LTD, гоо сайхны бараа-

Unilever, B36 & Gamble. будаа - Оrganic Rice Company гэх мэт бичнэ.

Барааны бренд нэр, стандарт, артикул, загвар, сорт зэргийг тухайн барааны

онцлогтой уялдуулан бичнэ. Барааны брэнд нэрийг хэлцэлд туссан байдлаар нь

бичих бөгөөд гадаад нэрийг кирилл үсгэнд хөрвүүлэхгүй. Эхний үсгийг томоор

бусад үсгийг жижгээр бичнэ. Тухайлбал: Esse, Tide, Ariel гэх мэт. Стандартын үсгэн

тэмдэглэгээг том үсгээр бичнэ.

Барааны зориулалт, агууламж, онцлог шинж, чанар, зэрэг, техникийн үзүүлэлт,

хүчин чадал, хэмжээ,барааны шинж байдал, тодорхойлолт, савлагаа бичнэ.

Тухайлбал: тамхи-1хайрцаг*50блок*10ж/х*20ш, бохь 20мг, ник 1.6мг, Шампунь-

тэжээлийн, чийгшүүлэгчтэй, 1хайрцаг*6ш*250мл, с/жин-53гр, үс арчилгааны

Дээрх талбаруудад

ороогүй боловч тухайн

барааны үнэ, ангилалд

нөлөөлөх бусад

мэдээллийг оруулна.

Барааг үйлдвэрлэсэн

оныг бичнэ.



Барааны мэдээлэл хэсгийг оруулах…
Гэрээ хэлцэлд туссан хэмжих нэгжээр илэрхийлсэн нэгж үнийг оруулна. Дээрх

жишээний дагуу хэлцлийн нэгж үнэ нь 600 ам.доллар.

Барааны гэрээ хэлцэлд нэгж үнийг тохирсон хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдсэн

тоо хэмжээг оруулна. Дээрх жишээн дээр үзвэл хэлцлийн тоо хэмжээ нь 119

бөгөөд хэмжих нэгж нь тонн байна. Хэлцлийн тоо хэмжээ хүснэгтэд 119,

харин тонн гэсэн хэмжих нэгжийг сангаас сонгож оруулна.

БТКУС-ийн ангилал хүснэгтэд Уялдуулсан системийн дагуу 8 оронгийн

түвшинд ангиллын кодыг бичихэд ангиллын хэмжих нэгж идэвхжинэ.

Ангиллын хэмжих нэгж нь хэлцлийн хэмжих нэгжээс өөр байгаа тохиолдолд

ангиллын тоо хэмжээг тооцон гаргахдаа хэлцлийн хэмжих нэгжийн тоон утгыг

ангиллын хэмжих нэгжээр илэрхийлж, хэлцлийн тоо хэмжээгээр үржүүлж

тооцно.

Жнь: Цагаан будааны хэлцлийн хэмжих нэгж нь тонн бол Уялдуулсан

системийн дагуу ангиллын хэмжих нэгж нь кг байдаг. Иймд цагаан будааны

хэлцлийн тоо хэмжээ 119 тонн, ангиллын тоо хэмжээ 119,000 кг болно.

БТКУС-ийн ангиллын хэмжих нэгжээр илэрхийлэгдсэн суурь нэгж үнийг

тооцож оруулна.

Эхний хэсэгт тухайн барааны баглаа боодлын тоо ширхэгийг, дараагийн

хэсэгт баглаа боодлын кодыг жагсаалтаас сонгож оруулна.

Цэвэр жин (вес

нетто, net weight)

бараатай хамт

хэрэглэгчид очих,

жижиглэн

худалдаалахаар

борлуулагдах

баглаа боодлын

жинг цэвэр жинд

оруулж тооцож кг-

аар илэрхийлж

бичнэ.

Хадгалалт, хамгаалалт,

тээвэрлэлтийн

зориулалттай баглаа

боодлын жинг бохир

жинд оруулан тооцож кг-

аар илэрхийлнэ.

Бохир жин (вес брутто,

gross weight) барааны

доторх болон гаднах

хайрцаг, шуудай, торх,

шил г.м тооцсон жинг

ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл

бохир жин гэдэг нь

барааны жинд түүний

гаднах баглаа боодлыг

оруулсан жин юм.



Дагалдах бичиг баримт оруулах… Барааг мэдүүлэхэд шаардагдах

бичиг баримтыг оруулахдаа

“Шинээр” гэснийг дарна. Дараагийн

дагалдах бичиг баримт бүрт

“Шинээр” гэснийг сонгож нэмж

оруулна.
Сонгосон бичиг баримтын дугаар, огноог шивж оруулна.

Дагалдах бичиг баримтыг

Файл баганын Choose file

гэснийг сонгож PDF

форматаар хавсаргана.

Санд байхгүй бичиг баримтын

төрлийг оруулах бол “Бусад” гэснийг

сонгон “Бусад бичиг баримтын нэр”

хэсэгт бичиг баримтын нэрийг шивж

оруулна



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа

Гаалийн лавлах: 1800-1281


