
2 дугаар хавсралт  
 

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ХУДАЛДААНЫ  
ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ДҮРЭМ 

 
Энэхүү хэлэлцээрийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу Ази, Номхон далайн 

худалдааны хэлэлцээрийн хөнгөлөлтөд хамрагдах нөхцөл хангасан барааны 
гарал үүслийг тодорхойлоход дараах дүрмийг баримтална: 
 

1 дүгээр дүрэм. Гарал үүсэлтэй бараа  
 

Энэхүү хэлэлцээрийн хүрээнд хөнгөлөлттэй худалдаанд хамаарах 
Оролцогч нэг улсын нутаг дэвсгэрээс Оролцогч нөгөө улсын нутаг дэвсгэр лүү 
импортлохдоо 5 дугаар дүрмийн дагуу шууд ачуулсан бараа нь дор дурдсан 
аль нэг нөхцөлийн дагуу гарал үүслийн шалгуурыг хангавал хөнгөлөлтөд 
хамрагдах эрхтэй: 
 

(a) 2 дугаар дүрэмд заасны дагуу экспортлогч улсад бүрэн 
үйлдвэрлэгдсэн, эсхүл боловсруулагдсан бүтээгдэхүүн; эсхүл 

 
(b) бүтээгдэхүүн нь экспортлогч улсад бүрэн үйлдвэрлэгдээгүй, эсхүл 

боловсруулагдаагүй боловч 3 ба 4 дүгээр дүрмийн нөхцөлийг 
хангасан. 

 
2 дугаар дүрэм. Бүрэн үйлдвэрлэгдсэн, эсхүл боловсруулагдсан 

 
1 дүгээр дүрмийн (а) хэсгийн хүрээнд дараахийг экспортлогч улсад бүрэн 

боловсруулсан, эсхүл үйлдвэрлэсэнд тооцно: 
 

(a) газрын хэвлий, ус, далайн гүнээс олборлосон түүхий эд, эрдсийн 
бүтээгдэхүүн;1 

(b) тухайн улсын нутаг дэвсгэрээс хураасан хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн;2 

(c) тухайн улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн, бойжсон амьтан; 
(d) дээрх (c) хэсэгт заасан амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн; 
(e) тухайн улсын нутаг дэвсгэрт хийсэн агнуур, загасчлалын гаралтай 

бүтээгдэхүүн; 
(f) өөрийн хөлөг онгоцоор хийсэн далайн загас агнуур болон бусад 

далайн гаралтай бүтээгдэхүүн; ¾ 
(g) зөвхөн дээрх (f) хэсэгт заасан бүтээгдэхүүнийг ашиглан боловсруулах 

онгоцон4/5 дээр боловсруулсан болон/эсхүл үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүн; 

(h) анхны зориулалтаараа ашиглах боломжгүй болсон хэрэглэсэн эд 
зүйлээс гаргаж авсан сэлбэг, түүхий эд; 

(i) тухайн улсын нутаг дэвсгэрээс цуглуулсан анхны зориулалтынх нь 
дагуу ашиглах, засварлах, сэргээх боломжгүй болсон зөвхөн хаях, 
эсхүл түүхий эд, сэлбэгийн зорилгоор ашиглах боломжтой хэрэглэсэн 
эд зүйлс; 
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(j) тухайн улсын нутаг дэвсгэрт явуулсан үйлдвэрлэлийн явцад бий 
болсон хаягдал; 

(k) зөвхөн (а) болон (j) хэсэгт заасан бүтээгдэхүүнээр тухайн улсад 
хийсэн бараа бүтээгдэхүүн; 

 
3 дугаар дүрэм. Бүрэн үйлдвэрлэгдээгүй, эсхүл боловсруулагдаагүй 

 
(a) 1 дүгээр дүрмийн (b) хэсгийн хүрээнд Оролцогч бус улсын гарал 

үүсэлтэй, эсхүл гарал үүсэл нь тодорхойгүй түүхий эд, сэлбэг, 
бүтээгдэхүүний нийт үнэ үйлдвэрлэсэн болон боловсруулсан 
бүтээгдэхүүний f.o.b үнийн 55 хувиас хэтрээгүй бөгөөд үйлдвэрлэлийн 
сүүлийн үйл явц экспортлогч Оролцогч улсын нутаг дэвсгэрт хийгдсэн 
бол тухайн боловсруулсан бүтээгдэхүүн 3 дугаар дүрмийн (c), (d) 
болон (e) хэсгийн заалтын дагуу хөнгөлөлтөд хамрагдах эрхтэй.   
 

(b) Салбар хоорондын хэлэлцээр6 
 

(c) Гарал үүсэлгүй материалын орц болон 3 дугаар дүрмийн (а) хэсэгт 
заасан гарал үүслийн төлөвийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагыг 
тодорхойлохдоо дараах томьёог ашиглана.  

 
Импортолсон гарал 
үүсэлгүй материал, 

сэлбэг, бүтээгдэхүүний 
өртөг 

+ 

Гарал үүсэл нь тодорхойгүй 
сэлбэг,бүтээгдэхүүний 

өртөг 

 
 
 
*100≤55% 

 
f.o.b. үнэ 

 

 
(d) Гарал үүсэлгүй материал, сэлбэг, бүтээгдэхүүний өртөг нь: 

 
i) Материал, сэлбэг, бүтээгдэхүүнийг импортлох үеийн c.i.f. үнийг  

нотлох боломжтой бол энэ үнэ; эсхүл 
ii) Боловсруулалт хийгддэг Оролцогч улсын нутаг дэвсгэр дээрх 

гарал үүсэл нь тодорхойгүй материал, сэлбэг, бүтээгдэхүүнд 
төлсөн анхны баталгаажсан үнэ. 
 

(e) 1 дүгээр дүрмийн (b) хэсэг дэх шаардлагыг хангасан эсэхээс үл 
хамааран дараах боловсруулалт, үйл ажиллагааг гарал үүслийн төлөв 
олгоход хангалттай биш гэж үзнэ. Үүнд: 

 
i) Бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлтийн явцад сайн чанарыг 

хадгалахын тулд хийгдэж буй үйл ажиллагаа (агааржуулалт, 
тархаах, хатаах, хөргөх, давс, хүхрийн исэл болон бусад усан 
уусмалд байлгах, гэмтэлтэй хэсгийг арилгах, бусад ижил төстэй 
үйл ажиллагаа); 

ii) Тоос арилгах, шигших, эсхүл хяналт шалгалт хийх, ангилах, ялгах, 
ижилсүүлэх (багцлах), угаах, будах, хэрчих зэрэг энгийн үйл 
ажиллагаа; 

iii) Баглаа боодлыг өөрчлөх, ачааг задлах болон цуглуулах; 
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iv) Зүсэх, хэрчих, дахин баглах, шил, дашмаг, уут, хайрцганд савлах, 
карт, эсхүл самбар дээр тохируулах гэх мэт;  

v) Барааны тэмдэг, шошго болон бусад ижил төрлийн онцгой 
тэмдэглэгээг бүтээгдэхүүн болон түүний баглаа боодол дээр хийх; 

vi) Энгийн холих үйлдэл; 
vii) Нэг бүрэн бүтээгдэхүүн бий болгох зорилгоор бүтээгдэхүүний эд 

ангийг угсрах энгийн үйлдэл; 
viii) Мал амьтан нядлах; 
ix) Хальслах, үртсээс салгах, тарианы хог цэвэрлэх, яснаас салгах; 
x) Дээр дурдсан үйлдлийн хоёр болон түүнээс дээш үйлдлийн 

хослол. 
 

4 дүгээр дүрэм. Нийлмэл гарал үүслийн дүрэм 
 

1 дүгээр дүрэмд заасан гарал үүслийн шаардлагыг хангасан, Оролцогч 
өөр нэг улсын хөнгөлөлтийн нөхцөлийг хангасан эцсийн бүтээгдэхүүний орц 
болгож Оролцогч улсын ашигласан бүтээгдэхүүнийг Оролцогч улсын нутаг 
дэвсгэрээс гарал үүсэл бүхий агууламжийн нийлбэр9 нь f.o.b үнийн 60 хувиас 
бага биш бол эцсийн боловсруулалт хийсэн Оролцогч улсын гарал үүсэлтэйд 
тооцно.7  

 
5 дугаар дүрэм. Барааг шууд ачих 
 
Дараах тохиолдолд экспортлогч Оролцогч улсаас импортлогч Оролцогч 

улсруу барааг шууд ачуулсанд тооцно. Үүнд: 
  

(a) Хэрэв бүтээгдэхүүн нь аль нэг Оролцогч бус улсын нутаг дэвсгэрээр 
дайран өнгөрөөгүй бол; 

(b) Бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт нь хоёр болон түүнээс дээш Оролцогч бус 
завсрын улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөхдөө дамжуулан 
тээвэрлэлт, түр хадгалалт хийсэн эсэхээс үл хамааран дараах 
нөхцөлийг хангасан бол: 

 
i) газарзүйн, эсхүл зөвхөн тээвэрлэлтийн нөхцөлтэй холбогдох 

шалтгаанаар  дамжин өнгөрөх шаардлагатай нь тогтоогдсон; 
ii) тухайн бүтээгдэхүүн нь дамжин өнгөрсөн улсад худалдаа, эсхүл 

хэрэглээнд ороогүй;10 
iii) ачих, буулгах, хадгалалтын горимыг хангах үйл ажиллагаанаас өөр 

үйл ажиллагаа хийгдээгүй; 
 

6 дугаар дүрэм. Савлагааны горим 
 

Бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тодорхойлохдоо бүтээгдэхүүний савлагааг 
тухайн бүтээгдэхүүнтэй нэг хэсэг гэж үзнэ. Гэхдээ үндэсний хууль тогтоомжид 
заасны дагуу баглаа боодлыг салангид авч үзэж болно.  
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7 дугаар дүрэм. Гарал үүслийн гэрчилгээ 
 

Хөнгөлөлтөд хамрагдах бараа нь экспортлогч Оролцогч улсын засгийн 
газраас томилсон эрх бүхий байгууллагаас олгосон Гарал үүслийн гэрчилгээтэй 
байх бөгөөд хавсралтад заасан Гарал үүслийн гэрчилгээ8ний загвар болон 
түүнийг бөглөх зааврын дагуу Оролцогч бусад улсуудад мэдэгдэнэ.   

 
8 дугаар дүрэм. Хориглох зүйл ба хамтын ажиллагаа 

 
(а) Аливаа Оролцогч улс нь эдийн засаг, худалдааны харилцаагүй улсаас 

гарал үүсэл бүхий аливаа орц агуулагдсан бүтээгдэхүүний импортыг 
хориглож болно. 

 
(b) Оролцогч улсууд нь Гарал үүслийн гэрчилгээнд орцын гарал үүслийг 

тодорхой тусгах зорилгоор хамтран ажиллахад хүч чармайлт гаргана. 
 

9 дүгээр дүрэм. Хянан үзэх  
 

Энэхүү дүрмийг Оролцогч улсуудын гуравны нэг нь хүсэлт гаргаснаар 
шаардлагатай тохиолдолд хянан үзэж болох бөгөөд тохиролцсоны дагуу 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад нээлттэй байж болно.  
 

10 дугаар дүрэм. Тусгай шалгуурын хувь хэмжээ 
 

Буурай хөгжилтэй улсын гарал үүсэлтэй бүтээгдэхүүний хувьд 3 ба 4 
дүгээр дүрэмд заасан хувь хэмжээн дээр нэмэлт 10 хувийг олгож болно. Гэхдээ 
3 дугаар дүрмийн хувь хэмжээ 65-аас ихгүй, 4 дүгээр дүрмийн хувь хэмжээ 50-
аас багагүй байна.                                                     

 
oOo 
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Зүүлт тайлбар 

 

1. Эрдэс түлш, тосолгооны материал болон холбогдох материал мөн ашигт 
малтмал, эсхүл металлын хүдэр зэрэг багтана. 

 
2. Ойн аж ахуйн бүтээгдэхүүн хамаарна. 
 
3. “Хөлөг онгоц” гэдэг нь Оролцогч улсын иргэн буюу иргэд, эсхүл засгийн 

газар, эсхүл тухайн Оролцогч улсад зохих ёсоор бүртгэгдсэн бөгөөд 
хөрөнгийнх нь  60-аас доошгүй хувийг тухайн Оролцогч улсын иргэн буюу 
иргэд, эсхүл/болон засгийн газар нь эзэмшдэг, эсхүл 75 хувийг нь Оролцогч 
улсуудын иргэд буюу/болон засгийн газар эзэмшдэг түншлэл, корпораци 
буюу холбооноос үйл ажиллагааг нь явуулдаг арилжааны загас агнуурын 
хөлөг онгоцыг хэлнэ. Гэхдээ хөлөг онгоц хөлслөх/түрээслэх, болон/эсхүл 
Оролцогч улсууд хооронд агнасан загасаа хуваалцах асуудлыг зохицуулсан 
хоёр талын гэрээнд заасан арилжааны загас агнуурын үйл ажиллагаанд 
оролцсон хөлөг онгоцноос авсан бүтээгдэхүүн мөн давуу хөнгөлөлт авах 
эрхтэй байна. 

 
4. Засгийн газрын агентлаг үйл ажиллагааг нь эрхэлдэг хөлөг онгоц, эсхүл 

боловсруулах онгоцонд Оролцогч улсын далбааг мандуулах шаардлага 
тавигдахгүй. 

 
5. Энэхүү хэлэлцээрийн зорилгоор “Боловсруулах онгоц” гэдэг нь зөвхөн дээрх 

(f) хэсэгт заасан бүтээгдэхүүнийг ашиглан хөлөг онгоцны тавцан дээр 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хийх зориулалт бүхий хөлөг онгоцыг хэлнэ. 
 

6. Хавсралт II.A-д заасны дагуу.  
 
7. Дээрх 4 дүгээр дүрэмд заасан “Хэсэгчилсэн” нийлмэл гэдэг нь аль нэг 

Оролцогч улсын нутаг дэвсгэрээс гаралтай бүтээгдэхүүнийг 3 дугаар 
дүрмийн (e) хэсэгт заасны дагуу өөр нэг Оролцогч улсын нутаг дэвсгэрт 
хөнгөлөлттэй нөхцөлд хамрагдах боломж бүхий эцсийн бүтээгдэхүүний орц 
болгон ашигласан  тохиолдолд харгалзан үзэхийг хэлнэ.  
 

8. Оролцогч улсуудын баталсан Оролцогч улсууд нийтээр ашиглах стандарт 
Гарал үүслийн гэрчилгээг хавсаргав.  
 

9. 4 дүгээр дүрэмд заасан “нийлмэл агууламж”-ийг орц болгон ашигласан 
гарал үүсэл бүхий материалын үнэ (ГҮМҮ1) болон эцсийн бүтээгдэхүүнийг 
боловсруулсан Оролцогч улсаас нэмсэн гарал үүсэл бүхий материалын 
үнийн (ГҮМҮ2) дүнгийн нийлбэрээр тооцож бодно. ГҮМҮ1 гэж өмнөх 
Оролцогч улсын нутаг дэвсгэрээс гаралтай  бүтээгдэхүүний үнийг хэлэх 
бөгөөд уг үнийг Гаалийн үнэлгээний хэлэлцээрийн 1-8 дугаар зүйл, 15 
дугаар зүйл болон холбогдох тайлбарын дагуу тодорхойлсон гаалийн үнэд 
үндэслэн тооцоолно. ГҮМҮ2 гэж эцсийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулсан 
Оролцогч улсын нутаг дэвсгэрээс гарал үүсэл бүхий материалын үнэ болон 
шууд хөдөлмөрийн хөлс, шууд нэмэлт зардал, тээврийн зардал болон 
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эцсийн бүтээгдэхүүний ашиг зэрэг тухайн Оролцогч улсад эцсийн 
бүтээгдэхүүнийг боловсруулахад ашигласан орцын үнийг хэлнэ. Дээрх 
тайлбарын дагуу ГҮМҮ1 болон ГҮМҮ2 –ийн  нийлбэр f.o.b үнийн 60 хувиас 
багагүй бол тухайн бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулсан 
Оролцогч улсын нутаг дэвсгэрээс гарал үүсэлтэй гэж үзнэ. 
 

10. 5(b)(ii) дахь дүрэмд “тухайн бүтээгдэхүүн нь дамжин өнгөрсөн улсад 
худалдаа, эсхүл хэрэглээнд ороогүй” гэснийг Оролцогч бус дундын улсын 
гаалийн байгууллагын хяналтад байгаа боловч импортын хяналт, шалгалт 
хийлгээгүй бүтээгдэхүүнийг экспортлогч Оролцогч улсаас импортлогч 
Оролцогч улс руу шууд ачуулсан гэж тайлбарлана. “Худалдаанд, эсхүл 
хэрэглээнд орсон бүтээгдэхүүн” гэх нэр томьёог тухайн бүтээгдэхүүний 
импортын мэдэгдлийг хүлээн авсан бөгөөд хэрэглэх, эсхүл өөр гэрээний 
дагуу экспортлох зорилгоор гаалийн хяналтын бүсээс дундын улсын 
дотоодын зах зээл рүү гаргасан  бүтээгдэхүүн гэж ойлгоно. Иймээс гаалийн 
байгууллагын хяналт дор гаалийн хяналтын бүсэд түр хадгалагдаж  байгаа 
бөгөөд 5(b)(iii) дахь дүрэмд тодорхойлсноос өөр үйл ажиллагаа хийгдээгүй 
бол уг бүтээгдэхүүнийг  худалдаанд, эсхүл хэрэглээнд ороогүй гэж ойлгоно.    
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ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР 

Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээр 
(Нэгтгэсэн мэдэгдэл болон гэрчилгээ) 

 
1. Бараа, бүтээгдэхүүнийг ачуулсан улс:  
(Экспортлогчийн албаны нэр, хаяг, улсын нэр) 

Баталгаажуулалтын дугаар:  
 
.............................олгов.  
(улсын нэр) 
 

2. Хүлээн авагч улс: 
(Ачуулсан хүний нэр, хаяг, улсын нэр) 
 
 
 

3. Албан хэрэгцээнд:   

4. Тээвэрлэлтийн хэлбэр, маршрут: 
 
 

5.Барааны 
Тарифын 
код: 

6. Сав, 
баглаа 
боодлын 
марк, 
дугаар: 

7. Сав, баглаа 
боодлын төрөл, 
дугаар, 
бүтээгдэхүүний 
тодорхойлолт: 

8. Гарал 
үүслийн 
шалгуур: 
(хуудасны ар 
талын 
тэмдэглэлийг 
харна уу) 

9. Нийт жин, 
эсхүл бусад 
хэмжээ: 

10.Нэхэмжлэл-
ийн дугаар, 
огноо: 

11. Экспортлогчийн мэдэгдэл:  
 
 Бүх бараа бүтээгдэхүүн 
.........................-д үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд 
 
(улсын нэр)  
Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн 
тухайн бараанд зориулсан  гарал үүслийн 
шалгуурыг хангаж  
 
.....................-д экспортолсон бөгөөд дээр 
(импортлогч улс) 
 
дурдсан мэдээлэл үнэн зөв болохыг дор гарын 
үсэг зурсан этггээд ийнхүү нотолж байна. 
 
................................. 
Газар, огноо, баталгаат гарын үсэг 

12. Гэрчилгээ 
 
Экспортлогчийн мэдэгдэл үнэн зөв болохыг 
шалгалтаар баталгаажуулав.  
 
 
 
 
.......................................................... 
Газар, огноо, баталгаажуулагчийн гарын үсэг 
болон тэмдэг  
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Гарал үүслийн гэрчилгээ бөглөх тайлбар 

 

I. Ерөнхий нөхцөл 

 Хөнгөлөлтөд хамрагдахын тулд бүтээгдэхүүн нь дараах шаардлагыг 
хангасан байна: 

а) Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн хүлээн авагч улсын 
хөнгөлөлтийн жагсаалтын хөнгөлөлт эдлэх бүтээгдэхүүний тодорхойлолтод 
нийцсэн байх;  

b) Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн гарал үүслийн дүрмийг 
хангасан. Ачаан дахь бараа тус бүр нь дүрмийг хангасан байх; бөгөөд 

c) Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн гарал үүслийн дүрмийн 
бараа ачуулах тусгай журмыг хангасан байх. Ерөнхийдөө 5 дугаар дүрэмд 
зааснаар экспортлогч улсаас импортлогч улс руу шууд ачуулсан байх. 

II. Хүснэгтэд оруулах мэдээлэл 

1 дүгээр нүд. Бараа, бүтээгдэхүүн хаанаас ачигдсан 

 Экспортлогчийн нэр, хаяг, улсын нэрийг бичнэ. Экспортлогчийн нэр нь 
нэхэмжлэл дээрх экспортлогчтой ижил байна.  

2 дугаар нүд. Хүлээн авагч улс 

 Импортлогчийн нэр, хаяг, улсын нэрийг бичнэ. Импортлогчийн нэр 
нэхэмжлэл дээрх импортлогчтой ижил байна. Гуравдагч талын худалдааны 
хувьд "захиалгад" гэсэн үг бичиж болно.  

3 дугаар нүд. Албан хэрэгцээнд 

 Баталгаажуулах эрх бүхий этгээдийн хэрэглээнд үлдээнэ.  

4 дүгээр нүд. Тээвэрлэлтийн хэлбэр, маршрут 

 Экспортолж буй барааны тээвэрлэлтийн хэлбэр, маршрутыг нарийвчлан 
заана. Хэрвээ аккредитивийн нөхцөл зэргийн дагуу ийнхүү нарийвчлах 
шаардлагагүй бол зөвхөн "агаараар", "далайгаар" гэж бичнэ. Хэрэв тухайн 
бараа гуравдагч улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрч байгаа бол дараах 
байдлаар тодорхойлж болно:  

Тухайлбал:  “агаараар”  

“Лаосаас Бангкокоор дамжин Энэтхэг хүртэл”  

5 дугаар нүд. Барааны тарифын код 

 Бараа тус бүрийн Уялдуулсан Системийн 4 оронтой кодыг бичнэ. 
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6 дугаар нүд. Сав, баглаа боодлын марк, дугаар 

 Гэрчилгээний дагуу сав, баглаа боодлын марк, дугаарыг бичнэ. Уг 
мэдээлэл нь сав, баглаа боодол дээрх марк, дугаартай ижил байна.  

7 дугаар нүд. Сав баглаа боодлын төрөл, дугаар, бүтээгдэхүүний 
тодорхойлолт  

 Экспортолсон барааны тодорхойлолтыг ойлгомжтой бичнэ. Энэ нь 
нэхэмжлэл дээрх тодорхойлолттой ижил байна. Үнэн зөв тодорхойлолт нь 
хүлээн авагч улсын Гаалийн байгууллага барааг шуурхай нэвтрүүлэхэд тустай. 

8 дугаар нүд. Гарал үүслийн шалгуур 

 Хөнгөлөлт эдлэх бүтээгдэхүүн нь Ази, Номхон далайн худалдааны 
хэлэлцээрийн Гарал үүслийн дүрмийн 2 дугаар дүрэмд зааснаар экспортлогч 
Оролцогч улсад бүрэн үйлдвэрлэгдсэн, эсхүл боловсруулагдсан, эсхүл 
экспортлогч Оролцогч улсад бүрэн үйлдвэрлэгдээгүй, боловсруулагдаагүй бол 
3 ба 4 дүгээр дүрмийн шалгуурыг хангасан байна.  

 а)  Бүрэн үйлдвэрлэгдсэн, эсхүл боловсруулагдсан бүтээгдэхүүн: “А” үсгийг 
8 дугаар нүдэнд оруулна. 

 b)  Бүрэн үйлдвэрлэгдээгүй, эсхүл боловсруулагдаагүй бүтээгдэхүүн: 8 
дугаар нүдэнд оруулах мэдээллийг дараах байдлаар бөглөнө: 

1. 3 дугаар дүрмийн гарал үүслийн шалгуурыг хангаж байгаа 
бүтээгдэхүүн бол 8 дугаар нүдэнд “B” үсэг оруулна. “B” үсгийн дараа 
Оролцогч бус улсаас гарал үүсэлтэй түүхий эд, сэлбэг, 
бүтээгдэхүүний нийт үнэ, эсхүл гарал үүсэл нь тодорхойгүй 
бүтээгдэхүүн бол бүтээгдэхүүний f.o.b үнийн дүнг хувиар бичнэ 
(Жишээлбэл: “B” 50 хувь); 

 
2. 4 дүгээр дүрмийн гарал үүслийн шалгуурыг хангаж байгаа 

бүтээгдэхүүн бол 8 дугаар нүдэнд “C” үсэг оруулна. “C” үсгийн дараа 
экспортлогч Оролцогч улсын нутаг дэвсгэрээс гарал үүсэлтэй 
агууламжийн нийлбэрийг  f.o.b үнийн дүнгийн хувиар бичнэ. 
(Жишээлбэл: “C” 60 хувь) 

 
3. 10 дугаар дүрмийн гарал үүслийн тусгай шалгуурыг хангаж байгаа 

бүтээгдэхүүн бол 8 дугаар нүдэнд “D” үсэг оруулна.  
 

4. 3 дугаар дүрмийн (b) хэсэгт заасан гарал үүслийн шалгуурыг хангаж 
байгаа бүтээгдэхүүн бол 8 дугаар нүдэнд “E” үсэг оруулна. “E” үсгийн 
дараа Гарал үүслийн дүрмийн шалгуурыг бичнэ (Жишээлбэл: “E” 
CTH).  
 

9 дүгээр нүд. Нийт жин, эсхүл бусад хэмжээ 

 Гэрчилгээнд дурдсан бүтээгдэхүүний нийт жин, эсхүл бусад хэмжээ 
(ширхэг, кг гэх мэт)-г бичнэ.  
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10 дугаар нүд. Нэхэмжлэлийн дугаар, огноо 

 Тухайн нэхэмжлэлийн дугаар, огноог тодорхой бичнэ. Мэдүүлэгт 
хавсаргасан нэхэмжлэлийн огноо нь гэрчилгээн дэх баталгаажуулсан огнооноос 
хойш байж болохгүй.  

11 дүгээр нүд. Экспортлогчийн мэдэгдэл 

 "Экспортлогч" гэж илгээгчийг хэлэх бөгөөд энэ нь үйлдвэрлэгч, эсхүл 
худалдаа эрхлэгчийн аль нэг нь байж болно. Үйлдвэрлэгч улсын нэр, 
импортлогч улсын нэр, мэдэгдэл хийсэн газар, огноог бичнэ. Энэ нүдэнд 
компанийн эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурна.   

12 дугаар нүд. Гэрчилгээ 

 Гэрчилгээ олгох эрх бүхий байгууллага энэхүү хүснэгтийг 

баталгаажуулна.  

 
 


