ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХЭД
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
(мал, амьтан, ургамал, түүхий эд)
“А-1” хүснэгт
Д/д

1

2

3

4

Бүрдүүлэх баримт
бичиг

Хүсэлт

Шаардлага
Тоо
хэмжээ,
боловсруулалтын
байдал, савлалт, хаяг
шошго, аюулгүй байдал
зэрэг барааны тухай
мэдээлэл;
экспортлох
хугацаа,
хилийн боомт, тээврийн
хэрэгслийн
төрөл,
замын чиглэл зэрэг
тээвэрлэлтийн
тухай
мэдээллийг
тус
тус
тодорхой тусгах.

Худалдах, худалдан
авах
гэрээ
эсвэл
Хуулбар хувь
түүнтэй
адилтгах
баримт бичигт
Улсын
бүртгэлийн
гэрчилгээний хуулбар
Хуулбар хувь
(иргэн
бол
иргэний
үнэмлэхний хуулбар)

Итгэмжлэгдсэн
лабораторийн
сорилтын дүн

Эх хувь

Бүрдүүлэх/
шинэчлэх давтамж

Экспортлох тухай
бүр

Жилд 1 удаа

Жилд 1 удаа

Экспортлох тухай
бүр

Үндэслэл
Амьтан, ургамал,
тэдгээрийн
гаралтай
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүнийг
улсын
хилээр
нэвтрүүлэх үеийн
хорио
цээрийн
хяналт, шалгалтын
тухай
хуулийн
25.2, 25.3 дахь
хэсэг,
Засгийн
газрын
2003
оны
173
дугаар тогтоолын
III
хавсралт
“Амьтан, ургамал,
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүнд
экспорт, импортын
гэрчилгээ
олгох
журам”-ын 2.1 дэх
хэсэг

Тайлбар:
― Экспортын гэрчилгээг тээврийн хэрэгсэл тус бүрт заавал дагалдуулна.
― Экспортын гэрчилгээ нь олгосон өдрөөс хойш 1 сарын хугацаанд хүчинтэй.
― Нэг гэрчилгээний үнэ 10 000₮
― Гэрчилгээний үнийг Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн Улаанбаатар хотын
банкны 26 111 722 80 тоот дансанд тушаана.
― Боловсруулалт хийгдээгүй мод, модон материалд халдваргүйтгэл хийлгэсэн тухай
баримтыг хавсаргана.
Хувийн хэрэгцээний зориулалтаар “Махны мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ” хүсэхэд А-2
хүснэгт, “Нохой, муурны эрүүл мэндийн гэрчилгээ” хүсэхэд А-3 хүснэгтэд заасан баримт
бичгийг тус тус бүрдүүлнэ.
Шинэчилсэн: 2014.10.01

ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХЭД
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
(хувийн хэрэгцээний зориулалтын мах)
“А-2” хүснэгт
Д/д

Бүрдүүлэх
баримт
бичиг

Шаардлага

1

Хүсэлт

Тоо хэмжээ, боловсруулалтын
байдал, савлалт зэрэг барааны
тухай мэдээлэл;
экспортлох
хугацаа,
хилийн
боомт, тээврийн хэрэгслийн төрөл
зэрэг тээвэрлэлтийн тухай болон
хаягийн мэдээллийг тус тус
тодорхой тусгах.

2

Гадаад
паспортын
хуулбар

Хуулбар хувь

Бүрдүүлэх/
шинэчлэх
давтамж

Экспортлох
тухай бүр

Экспортлох
тухай бүр

Үндэслэл

Засгийн газрын 2003 оны
173 дугаар тогтоолын III
хавсралт
“Амьтан,
ургамал,
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүнд экспорт,
импортын
гэрчилгээ
олгох журам”-ын 2.6 дэх
хэсэг

Тайлбар:
― Гэрчилгээ нь олгосон өдрөөс хойш 1 сарын хугацаанд хүчинтэй.
― Нэг гэрчилгээний үнэ 10 000₮
― Гэрчилгээний үнийг Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн Улаанбаатар хотын
банкны 26 111 722 80 тоот дансанд тушаана.
Мал, амьтан, ургамал, түүхий эдэд “Мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ эсвэл Ургамлын
эрүүл ахуйн гэрчилгээ” хүсэхэд А-1 хүснэгт, “Нохой, муурны эрүүл мэндийн гэрчилгээ” хүсэхэд
А-3 хүснэгтэд заасан баримт бичгийг тус тус бүрдүүлнэ.

Шинэчилсэн: 2014.10.01

ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХЭД
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
(нохой, муур)
“А-3” хүснэгт
Д/д

1

2

3

Бүрдүүлэх
баримт бичиг

Хүсэлт

Шаардлага
Экспортлох хугацаа, хилийн
боомт, тээврийн хэрэгслийн
төрөл, замын чиглэл зэрэг
тээвэрлэлтийн тухай болон
хаягийн мэдээллийг тус тус
тодорхой тусгах.
Хэрэв
микрочиптэй
бол
дугаарыг бичих.
Хуулбар хувь

Нохой (муур)-ын
Галзуугийн
эсрэг
вакцин,
эрүүл мэндийн
туулгалт,
эрүүл
мэндийн
паспорт
үзлэгийн
талаар
заавал
тэмдэглэгдсэн байх.
Гадаад
паспортын
Хуулбар хувь
хуулбар

Бүрдүүлэх/
шинэчлэх давтамж

Үндэслэл

Засгийн
газрын
2003
оны
173
дугаар тогтоолын
III
хавсралт
“Амьтан, ургамал,
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүнд
экспорт, импортын
гэрчилгээ
олгох
журам”-ын 2.1 дэх
хэсэг

Экспортлох тухай
бүр

Экспортлох тухай
бүр

Экспортлох тухай
бүр

Тайлбар:
― Гэрчилгээ нь олгосон өдрөөс хойш 1 сарын хугацаанд хүчинтэй.
― Нэг гэрчилгээний үнэ 10 000₮
― Гэрчилгээний үнийг Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн Улаанбаатар хотын
банкны 26 111 722 80 тоот дансанд тушаана.
Мал, амьтан, ургамал, түүхий эдэд “Мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ эсвэл Ургамлын
эрүүл ахуйн гэрчилгээ” хүсэхэд А-1 хүснэгт, хувийн хэрэгцээний зориулалтаар “Махны мал
эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ” хүсэхэд А-2 хүснэгт заасан баримт бичгийг тус тус
бүрдүүлнэ.

Шинэчилсэн: 2014.10.01

ИМПОРТЫН МЭДЭГДЭЛ ХҮСЭХЭД
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
(мал, амьтан, ургамал, түүхий эд)
“Б” хүснэгт
Д/д

1

2

3

Бүрдүүлэх баримт
бичиг

Шаардлага

Тоо
хэмжээ,
боловсруулалтын
байдал, савлалт, хаяг
шошго, аюулгүй байдал
Хүсэлт
зэрэг барааны тухай
мэдээлэл;
(хүсэлт
гаргах импортлох
хугацаа,
хугацааг тайлбараас хилийн боомт, тээврийн
харах)
хэрэгслийн
төрөл,
замын чиглэл зэрэг
тээвэрлэлтийн
тухай
мэдээллийг
тус
тус
тодорхой тусгах.
Худалдах, худалдан
авах
гэрээ
эсвэл
Хуулбар хувь
түүнтэй
адилтгах
баримт бичигт
Улсын
бүртгэлийн
гэрчилгээний хуулбар
Хуулбар хувь
(иргэн
бол
иргэний
үнэмлэхний хуулбар)

Бүрдүүлэх/
шинэчлэх давтамж

Импортлох тухай
бүр

Жилд 1 удаа

Үндэслэл

Амьтан, ургамал,
тэдгээрийн
гаралтай
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүнийг
улсын
хилээр
нэвтрүүлэх үеийн
хорио
цээрийн
хяналт, шалгалтын
тухай
хуулийн
7.1.3 дахь заалт,
23-р зүйл

Жилд 1 удаа

Тайлбар:
― “Импортын мэдэгдэл авах шаардлагатай барааны нэр (БТКУС код)-ийг МХЕГ-ын даргын
2014 оны 309 дүгээр тушаалын III хавсралтаар баталсан.
― Импортлогч нь хүсэлтээ доор заасан хугацааны өмнө гаргах үүрэгтэй.
 салаа туурайтай амьтан, адуу импортлоход 60 хоногийн өмнө
 тахиа, галуу, нугас, цацагт хяруул, гургууль зэрэг тэжээвэр шувуу импортлоход
40 хоногийн өмнө
 таримал болон байгалийн ургамлын үр суулгац импортлоход 30 хоногийн өмнө
 дээрхээс бусад амьтан, ургамал, түүхий эд, зарим бүтээгдэхүүнийг оруулахад
20 хоногийн өмнө
― Импортын мэдэгдэл нь олгосон өдрөөс хойш 6 сарын хугацаанд хүчинтэй.
― Нэг мэдэгдлийн үнэ 5 000₮
― Мэдэгдлийн үнийг Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн Улаанбаатар хотын банкны
26 111 722 80 тоот дансанд тушаана.
― Зөвшөөрөгдөх эрсдэлийн хэмжээнээс хэтэрсэн, түүнийг бууруулах боломжгүй тохиолдолд
бичгээр мэдэгдэнэ.
Шинэчилсэн: 2014.10.01

ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ МЭДЭГДЭЛ ХҮСЭХЭД
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ
(мал, амьтан, ургамал, түүхий эд)
“В” хүснэгт
Д/д

1

2

3

Бүрдүүлэх баримт
бичиг

Хүсэлт

Шаардлага

Бүрдүүлэх/
шинэчлэх давтамж

Тоо
хэмжээ,
боловсруулалтын
байдал зэрэг барааны
тухай мэдээлэл;
дамжуулан
тээвэрлэх
хугацаа хилийн, боомт,
тээврийн
хэрэгслийн
төрөл, замын чиглэл
зэрэг
тээвэрлэлтийн
тухай мэдээллийг тус
тус тодорхой тусгана.

Дамжуулан
тээвэрлэх тухай
бүр

Экспортлогч
болон
импортлогч
улсын
Хуулбар хувь
баталгаажилтын
баримт бичиг
Улсын
бүртгэлийн
гэрчилгээний хуулбар
Хуулбар хувь
(иргэн
бол
иргэний
үнэмлэхний хуулбар)

Дамжуулан
тээвэрлэх тухай
бүр

Үндэслэл

Амьтан, ургамал,
тэдгээрийн
гаралтай
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүнийг
улсын
хилээр
нэвтрүүлэх үеийн
хорио
цээрийн
хяналт, шалгалтын
тухай
хуулийн
12.1.1 дэх заалт

Дамжуулан
тээвэрлэх тухай
бүр

Тайлбар:
― Дамжуулан тээвэрлэх мэдэгдэл нь олгосон өдрөөс хойш 6 сарын хугацаанд
хүчинтэй.
― Нэг мэдэгдлийн үнэ 5 000₮
― Мэдэгдлийн үнийг Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн Улаанбаатар хотын
банкны 26 111 722 80 тоот дансанд тушаана.

Шинэчилсэн: 2014.10.01

