
ЭРЭЭН ХОТЫН 4 ДЭХ УДААГИЙН 

“ХЯТАД-МОНГОЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭН”-Д ОРОЛЦОГЧДЫН ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ  

 

1. Танхимын гишүүн байгууллагуудыг нэн түрүүнд бүртгэнэ. 

2. Жилийнхээ татвараа төлөөгүй байгууллагууд гишүүн бус байгууллагын жишгээр 

хураамжаа төлнө.  МҮХАҮТ-ын дүрэмд  гишүүн байгууллагаа дэмжиж ажиллах заалттай 

байдаг тул гишүүн, гишүүн бус байгууллага өөр өөр бүртгэлийн хураамжтай байгааг 

анхаарна уу.   

3. Зөвхөн холбогдох зардлууд төлөгдсөн тохиолдолд талбай батаалгаажхыг анхаарна уу. 

4. Оролцогч үзэсгэлэнд оролцох боломжгүй болсон тохиолдолд 2019 оны 12 дугаар 

сарын 13-ны дотор мэдэгдэнэ үү. Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд холбогдох зардлуудыг 

буцаан олгох боломжгүй. 

5. 2019 оны 12 дугаар сарын 13-аас өмнө оролцох боломжгүй болсноо мэдэгдсэн 

тохиолдолд зохион байгуулалтын хураамжын 20 хувийг үйл ажиллагааны зардалд 

суутган үлдэгдлийг буцаан олгоно. 

6. БНХАУ-ын талаас чанартай үндэсний, бараа бүтээгдэхүүнийг үзэсгэлэнд оролцуулах 

хүсэлт ирсний учир зөвхөн сорьцтой, чанарын сертификаттай, Мэргэжлийн хяналтын 

дүгнэлттэй бараа бүтээгдэхүүнийг бүртгэхийг анхаарна уу. Үзэсгэлэнгийн чанарыг 

сайжруулах тал дээр маш анхаарч ажиллах тул бүртгүүлж буй байгууллага, хувь хүн бүр 

бараа бүтээгдэхүүний чанарыг чухалчлахыг уриалж байна.  

7. Зөвхөн үйлдвэрлэгчдийг бүртгэн оролцуулна. 

8. Зөвхөн Барааны жагсаалтын хуудсанд мэдүүлсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо 

хэмжээний жагсаалтыг Замын-Үүд ба Эрээний гаальд урьдчилсан хүргүүлдэг тул нэмэлт 

барааг хилээр нэвтрүүлэх боломжгүй. Мөн ачаа барааны 3 талт хэмжээсийг гаалийн 

бүрдүүлэлт хийхэд ашиглах тул үнэн зөв бөглөнө үү. 

9. Үзэсгэлэнгийн нэгдсэн журмаар Хил нэвтрэх /зөвхөн бүртгэлтэй/ бараа 

бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатраас урьдчилан ачилт хийх бөгөөд ачилт хийх өдөр, 

цагаа барин хариуцлагатай байх, нэгдсэн ачилтаас хоцорсон тохиолдолд оролцогч 

өөрөө бие даан шийдвэрлэнэ. 

10. Аль ч тохиолдолд үзэсгэлэнгийн бүртгэлд хамрагдаагүй байгууллага, хувь хүнийг 

үзэсгэлэнд оролцуулахгүй бөгөөд зөвхөн бүртгэлд хамрагдсан оролцогчийг 

үзэсгэлэнгийн талбайд ажиллуулах тул харилцан бие биедээ хүндэтгэлтэй хандахыг 

хүсье.  

11. МҮХАҮТ нь оролцогчдын бүртгэлийн дараалал, бараа бүтээгдэхүүний төрлийг харгалзан 

урьдчилсан талбайн хуваарьлалт хийнэ. Оролцогч урьдчилан  гаргасан талбайн 

хуваарийн дагуу талбайд орно. Талбайн хуваарийг өөрчлөх боломжгүй, талбайн 

хуваарьтай холбоотой аливаа асуудал, гомдлыг хүлээн авахгүй. 

12. Нэгэнт бүх захиалгууд хийгдсэн байхад тухайн оролцогч газар дээрээ шийдвэрээ 

өөрчилбөл төлбөр буцаалт ба өөр нэмэлт захиалга хийх боломжгүй.  

13. Ороцогч дур мэдэн павильон хуваах, худалдах, павильон барьж болохгүй ба ийм 

тохиолдолд талбайг чөлөөлж төлбөрийг буцаан олгохгүй. Үүнээс үүдсэн маргаан, төлбөр 

хуулийн хариуцлагыг өөрсдөө бүрэн хариуцна. 

14. Давагдашгүй хүчин зүйлс: дайн тулаан, байгалийн гамшиг, халдварт өвчин, бүс нутгийн  

хууль, төрийн бодлого,ачилт тээвэрлэлт зэргээс хамаарсан бараанд учирсан хохирол 

эвдрэл гэмтэл ,ҮХ хойшлох, завсарлах, цуцлагдах, хугацаа богиносох зэрэг нөхцөл 

байдлаас үүдсэн хариуцлагыг МҮХАҮТанхим хариуцахгүй. 

15. Оролцогчид хятад хэл дээр танилцуулга материал бэлдэж авч явах. 

16. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд эмх цэгцтэй зохион байгуулалттай байх, цэвэрхэн албаны эсвэл 

үндэсний хувцас өмсөх . 

17. Хулгайд эд зүйлээ алдах болон хуурамч юань авахаас сэргийлэх ийм тохиолдолд 

МҮХАҮТанхим хариуцлага хүлээхгүй. 


