
 

 

 

 

Анхаарах зүйлс: 

 

1. Оролцогчид өөрсдөө бие даан бараа бүтээгдэхүүнээ хил нэвтрүүлэх 

бүрэн боломжтой. 

2. Барааны нэгжийн үнийн дүнг оролцогчид дур мэдэн мэдүүлэх 

боломжгүй бөгөөд Хятад улсын гаалийн тогтоосон жишиг үнийн дагуу 

мэдүүлнэ. 

3. Бараа бүтээгдэхүүн чөлөөт бүсийн шалгалтаар орон хил нэвтэрмэгц МҮХАҮ-

ийн танхим Чөлөөт бүсд холбогдох бүх хураамж зардлыг шилжүүлэн тооцоо 

хийснээр бараа үзэсгэлэнгийн танхимд хүргэгддэг.Тиймээс бүх холбогдох 

зардал хураамжыг заасан хугацаанд Танхимын дансанд тушаах. 

4. Оролцогч бүр барааны жагсаалтын хуудсыг үнэн зөв бөглөх. 

5. Улаанбаатраас ачах гаалийн хяналтаар орон чөлөөт бүсээр нэвтрэх бараа 

ачих өдрийн хугацааг жич мэдэгдэх бөгөөд оролцогчид МҮХАҮ-ийн танхим 

дээр бараа бүтээгдэхүүнтэй өөрийн биеэр ирж, барааны жагсаалтын 

хуудсын дагуу тоолон тулгаж Танхимын хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгч 

ачуулна. 

6. Тооллогоор ороогүй, барааны жагсаалтыг заасан хугацаанд бөглөн 

явуулаагүй оролцогчын барааг ачилтанд хүлээн авах боломжгүй. 

7. Бараа бүтээгдэхүүний баглаа боодлыг онцгой анхаарах заасан стандарт 

хэмжээний дагуу хайрцаглах хэт том хайрцаг, цүнх, уут, шуудай гэх мэт 

стандарт бус баглаа боодолд хийхгүй байх. 

8. Хайрцаг бүр дээр ачааны хаягжилт наах.  

 

№ Зардлын зориулалт Тайлбар 

1. 
УБ-Замын-үүд чиглэлд  ачаа 

тээвэрлэлт 

УБ-Замын-үүд чиглэлд хилээр нэвтрэх ачаа барааг нэгдсэн журмаар 
ачуулах бөгөөд төлбөрийг төмөр замын тээшний тарифаар бэлнээр 
тушаана 

2. 

Замын-үүд-Эрээн хотын 

Үзэсгэлэнгийн танхим хүртэл 

ачаа тээвэрлэлт  

Замын-үүд-Эрээн хотын үзэсгэлэнгийн танхим хүртэл тээвэрлэнэ . 

1 компаниас 2 ш стандарт 90*60*30 хэмжээтэй хайрцаг үнэ төлбөргүй 

ачуулах бөгөөд илүү хайрцаг бүрт 80 юань  

3. 

Эрээн хотын Чөлөөт бүсийн 

хилийн иргэдийн бичиг 

баримтын  хураамж 

Хилийн иргэд нь 1 өдөрт чөлөөт бүсээс 8000 юаны худалдан авалт 

хийх эрхтэй байдаг бөгөөд 8000 юань тутамд 1 иргэн тус бүр бичиг 

баримт бүрдүүлдэг. 

Нийт барааны үнийн дүнгээс хамааран 8000 юань тутамд 180 юаны 

бичиг баримтын зардал хураамж төлнө. 

4. 

Чөлөөт бүсээр дамжуулан 

бараа бүтээгдэхүүн Хятад 

улсын хилээр нэвтрүүлсний 

хураамж  

Чөлөөт бүс нь шинэ журамтай болсон бөгөөд ААН-ийн  дамжин өнгөрч 

буй барааний нийт үнийн дүнгийн 7%-тай тэнцэх чөлөөт бүсийн 

хураамжыг төлнө. 


