iru.org
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Тэмдэглэл

ТИР дэвтрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

ТИР дэвтэр ашиглан тээвэрлэлт гүйцэтгэхтэй холбоотой
асуулт байвал өөрийн Холбоонд хандана уу.

Энэхүү гарын авлагыг ТИР тээвэрлэгчид, Холбоод
болон Гаалийн ажилтанд мэдээлэл өгөхөд зориулан
Олон Улсын Автотээврийн Холбооноос эрхлэн гаргав.

Мөн түүнчлэн та дараах хаягаар
холбогдон мэдээлэл авч болно.
TIR Hotline – ТИР Конвенцийн хэрэглээний програмын
тухай мэдээллийг дараах хаягаар холбогдон авна уу:
Имэйл:	hotline@iru.org
Утас:	+41 (0)22 918 20 58
(Франц, Англи болон Орос хэлээр)
Факс:	+41 (0)22 918 27 99
ОУАТХолбооны ТИР-ийн Гаалийн урьдчилсан
цахим мэдүүлгийн талаарх мэдээллийг
дараах хаягаар холбогдон авна уу.:
Имэйл:	tirepd@iru.org
Утас:	+41 (0)22 918 20 68
(Англи, Франц, Испани хэлээр)
Факс:	+41 (0)22 918 20 21
(Орос, Англи, Франц хэлээр)

ТИР дэвтэр нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ:
 ТИР дэвтрийн нүүр хуудас
 Ачааны дагалдах хуудас /манифест/
 Ногоон болон цагаан өнгөтэй хос тасалбар хуудас
(тасалбар хуудасны үлдэх хэсгийн хамт)
 Тусгай тэмдэглэлийн хуудас
 ТИР дэвтрийн хамгийн арын хуудасны
бар код бүхий таслах хуудас
ТИР тээвэрлэлтийн маршрутаас хамаарч тээвэрлэлт
бүрт 1 цагаан, 1 ногоон хос тасалбар (хуудас)-тай 6,
14, 20 хуудас бүхий ТИР дэвтрүүд ашиглагдана.
Тэмдэглэл: Энэхүү зааварт орсон мэдээлэл нь
дангаараа аливаа нэгэн хууль эрх зүйн харилцааны
үндэслэл болохгүй бөгөөд ТИР горимын ажиллагааны
хууль эрх зүйн үндэс нь ТИР Конвенци юм
2016 оны 7 дугаар сарын 26-аас эхлэн ТИР
дэвтрийн загварт өөрчлөлт орж байгаа боловч
IRU болон Холбооны нөөцөд байгаа хуучин загвар
бүхий ТИР дэвтрийг тээвэрлэгчдэд олгож,
ашиглаж дуусгахаар шийдвэрлэсэн болно

ТИР Дэвтэр бөглөх гарын авлага
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Энэхүү гарын авлагыг хэрхэн
ашиглах вэ?
Зааврын зүүн талын хуудсанд хүснэгтийг хэрхэн
бөглөснийг жишээгээр, баруун талын хуудсанд хэн,
ямар мэдээллийг хэрхэн бөглөхийг харуулав.
ХЭН

Тухайн хуудсыг хэн /Холбоо, тээвэрлэгч,
гаалийн байгууллага/ бөглөх талаар
тайлбарлаж өгнө;

ХЭЗЭЭ

ТИР тээвэрлэлтийн аль үе шатанд тухайн
хуудсыг бөглөх талаар;

ЮУГ
БӨГЛӨХ

Тухайн мэдээллийг оруулах хуудасны нэр,
эсвэл дугаар;

ҮЙЛДЭЛ

ТИР дэвтрийн холбогдох хэсгүүдийг
бөглөхөөс гадна тамга, тэмдэг, лац, ломбыг
шалгах, тасалбар хуудсыг салгаж авах
гэх мэт тухайн үе шатанд ямар үйлдэл
хийхийг тайлбарлаж өгнө.

F

Украйн

E

D

Румын

C

Болгар

A
B

Тухайн хэсгийг хэрхэн бөглөсөнийг гарын авлагын зүүн
гар талын хуудсанд жишээгээр харууллаа. ТИР дэвтрийг
бөглөх тухайн эрх бүхий этгээдэд зориулж бөглөх
хэсгийг өнгөөр ялгаж өгсөн болно. ТИР тээвэрлэлтэнд
оролцож байгаа талуудын үүргийг тодорхой харуулахын
тулд нэг гаалиас эхлэн нөгөө гаальд дуусгавар болох
энгийн нэг тээвэрлэлтийг жишээ болгон авлаа.

Энэхүү газрын зургийг жишээ болгон ашиглав.

ТИР дэвтрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА

УЛС

A

Тээвэрлэлт эхлэх
Гаалийн байгууллага

Истанбул

Турк

B

Гарах газрын Гаалийн
байгууллага

Капикул

Турк

C

Орох газрын Гаалийн байгууллага Капитан Андреево

Болгар

D

Гарах газрын Гаалийн
байгууллага

Румын

E

Орох газрын Гаалийн байгууллага Киевская Область

Украйн

F

Ачаа хүрэх газрын Гаалийн
байгууллага

Украйн

Сирет

Киевская Область

Турк
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ХЭН

Холбоо болон Эзэмшигч

ХЭЗЭЭ

Дэвтэр олгох үед болон
тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө

ЮУГ
БӨГЛӨХ

ТИР дэвтрийн нүүр хуудсыг бөглөнө

1-4-р нүдийг тухайн Холбоо дэвтэр олгохдоо бөглөнө.
1-р нүдэнд:	ТИР дэвтрийн хүчинтэй хугацаа нь олгосон
өдрийг оруулахгүйгээр хамгийн дээд талдаа
60 өдөр байх бөгөөд тухайн тээвэрлэлт эхлэх
улсын гаалийн байгууллага ТИР дэвтрийг
хүчинтэй хугацаа нь дуусах өдөр эсвэл энэ
өдрөөс өмнөх бүртгэх үүрэгтэй. Хүчинтэй хугацаа
нь дууссан ТИР дэвтрийг бүртгэж болохгүй.
2-р нүдэнд:	Холбооны нэр, хаяг, холбогдох утасны дугаар
бүхий дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулна.
3-р нүдэнд:	Тээвэрлэгчийн нэр, хаяг, холбогдох дугаар бүхий
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тухайн тээвэрлэгчид
ОУАТХолбооноос олгосон тусгай кодыг оруулна.
4-р нүдэнд:	Холбооны эрх бүхий ажилтан гарын
үсгээ зурж, тамга дарна.
6-12-р нүдийг тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө Эзэмшигч бөглөнө.
6-р нүдэнд:	Тээвэрлэлт эхлэх улсын нэр болон түүний
нэрийг товчилсон хэлбэрээр бичнэ.
7-р нүдэнд:	Тээвэрлэлт дуусах улсын нэр болон түүний
нэрийг товчилсон хэлбэрээр бичнэ.
8-р нүдэнд:	Тухайн тээвэрлэлт хийх тээврийн
хэрэгслийн улсын дугаарыг бичнэ.
9-р нүдэнд:	Зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар болон түүний
хүчинтэй хугацааг бичнэ – уг хугацаа нь ТИР
тээвэрлэлт дуусах хүртэл хүчинтэй байх ёстой.
10-р нүдэнд:	хэрэв контейнер бол түүний
бүртгэлийн дугаарыг бичнэ.
11-р нүдэнд:	Нэмэлт тайлбар байгаа бол энэ хэсэгт
бичнэ (Хүнд, овор ихтэй ачаа гэх мэт).
12-р нүдэнд:	Тээвэрлэгч байгууллагын эрх бүхий
ажилтны гарын үсэг зурагдана.

Ерөнхий мэдээлэл
•
•
•

ТИР дэвтэрт хийгдсэн бичилтийг баллаж, засаж, давхардуулж болохгүй. Хэрэв алдаатай бичсэн бол түүнийг
хэрээслэх (x) ба түүнд Гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлтэйгөөр залруулга хийх шаардлагатай
Тухайн ТИР дэвтрийг тээврийн хэрэгсэл болон контейнерт хослуулан ашиглах тохиолдолд: Тээврийн
хэрэгсэл болон контейнерийн тус тусын мэдээллийн өмнө бүртгэлийн дугаарыг нь заавал бичнэ.
ТИР дэвтэрт бичигдэх огноог өө/сс/жжжж гэсэн дарааллаар бичнэ. Гаалийн
байгууллагыг нэрээр нь, боломжтой бол байршлаар нь ялгана.

ТИР Дэвтэр бөглөх гарын авлага

ХЭН

Эзэмшигч

ХЭЗЭЭ

Тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө

ЮУГ
БӨГЛӨХ

Ачааны дагалдах хуудас /манифест/

ҮЙЛДЭЛ

Ачааны дагалдах хуудас /манифест/-ийг
Тээвэрлэгч өөрөө бөглөх ёстой ба энэ хуудсанд
оруулсан бүх мэдээлэл нь Тасалбар хуудас
тус бүрт адилхан бичигдэнэ. Тухайн тасалбар
хуудас ашиглагдсан, ашиглагдаагүйгээс
үл хамааран энэхүү мэдээлэл нь заавал
бичигдэх ёстой. (Тээвэрлэгчийн энэхүү
мэдээлэл нь дэвтрийн хойноосоо хоёр дахь
хуудасны 5-р хэсэгт бас бичигдэх ёстой)

2-р нүдэнд:

5

 ээвэрлэлт эхлэх газрын Гаалийн байгууллагын
Т
нэр(с) болон байршлыг бичнэ (Тээвэрлэлт эхлэх
болон дуусах газрын Гаалийн байгууллагын
тоо хамгийн ихдээ 4 байх ёстой. Жишээ нь:
тээвэрлэлт эхлэх газрын 3 гаалийн байгууллага,
дуусах газрын 1 гаалийн байгууллага байхаар,
эсвэл тээвэрлэлт эхлэх газрын 2 гаалийн
байгууллага, дуусах газрын 2 гаалийн
байгууллага байх гэх мэтээр. Гаалиар гарахаас
өмнө ачааг буулгаж болохгүй. Ачаа нь дор хаяж
олон улсын 1 хилээр нэвтэрсэн байх ёстой).

4-р нүдэнд:	ОУАТХолбооноос Тээвэрлэгчид олгосон
тусгай дугаар болон Тээвэрлэгчийн нэр, хаяг
бүхий дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ.
5-р нүдэнд:

 ээвэрлэлт эхлэх улсын нэр болон түүний
Т
товчилсон нэр бүхий мэдээллийг бичнэ.

6-р нүдэнд:

 ээвэрлэлт дуусах улсын нэр болон түүний
Т
товчилсон нэр бүхий мэдээллийг бичнэ.

7-р нүдэнд:

 ээврийн хэрэгслийн улсын
Т
бүртгэлийг дугаарыг бичнэ.

8-р нүдэнд:	Дэвтэрт хавсаргасан бичиг баримтуудыг бичнэ
(CMR,баглаа боодлын жагсаалт гэх мэт).
9-р нүдэнд:

 ) Ачааны хэсэг(үүд) (ачааны хэсэг бүрийг тус
a
тусад нь бичиж өгнө).
b) Баглаа боодлын тэмдэглэгээ.

10-р нүдэнд: Б
 аглаа боодлын тоо, төрөл болон
ачааны тайлбарыг бичнэ.
11-р нүдэнд: Ачааны жинг килограммаар бичнэ.
12-р нүдэнд: Т
 ээвэрлэлт дуусах улсын гаалийн
байгууллагын нэр(с) болон тухайн гаалийн
байгууллагад хүргэх ачааны тоо.
13,14 болон
15-р нүдэнд:	Тээвэрлэгч байгууллагын эрх бүхий ажилтны
гарын үсэг, гарын үсэг зурсан газар, огноог бичнэ.
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ХЭН

Гааль (болон Тээвэрлэгч) бөглөнө

ХЭЗЭЭ

Тээвэрлэлт эхлэх газрын Гаалийн
байгууллага (болон Тээвэрлэгч
тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө) бөглөнө

ЮУГ
БӨГЛӨХ

Тасалбар хуудас болон тасалбар хуудасны
үлдэх хэсэг 1-ийн No 1-ийг бөглөнө
Гаалийн байгууллага нь дараах үйлдлийг хийнэ:

ҮЙЛДЭЛ

 Ачааг шалгана (тээвэрлэж буй ачаа нь
ачааны дагалдах хуудсанд оруулсан
мэдээлэлтэй таарч байх ёстой)
 ТИР дэвтэр болон зөвшөөрлийн
гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг шалгана.
 ТИР пайзыг байрлуулсан эсэхийг шалгана.
 Тээврийн хэрэгслийг лацдана.
 Дагалдах бичиг баримтуудын бүх хуудсыг
тамгалж ТИР дэвтэрт дагалдуулна.
 Тасалбар хуудас No 1-ийг бөглөсний
дараа түүнийг салгаж авна.
 ТИР дэвтрийг жолоочид буцааж өгнө.

Тасалбар хуудас No1
Тээвэрлэгч тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө 2-15-р нүдийг бөглөнө.
Албан тэмдэглэл хэсэгт: Гаалийн хяналтыг хөнгөвчлөхөд
зориулсан ямар нэгэн мэдээлэл, өөрөөр хэлбэл өмнөх
Гаалийн бичиг баримтын тоо гэх мэтийг бичнэ.
16-р нүдэнд: Т
 ИР дэвтрийн бүх тасалбар хуудасны энэхүү
нүдэнд лац, ломбын дугаарыг бичнэ.
17-р нүдэнд:	Тээвэрлэлт эхлэх гаалийн байгууллагын
эрх бүхий ажилтны гарын үсэг, тамга,
мөн он сар өдрийг бичнэ.
18-р нүдэнд:	Тээвэрлэлт эхлэх гаалийн байгууллагын
нэр болон байршлын нэрийг бичнэ.
19-р нүдэнд:	Лац, ломбо хөндөгдөөгүй бол дөрвөлжин
нүдэнд тэмдэглэгээ хийнэ ( энэ хэсгийг
тээвэрлэлт эхлэх үед бөглөх шаардлагагүй)
20-р нүдэнд:	Тухайн улсын гарах гаалийн байгууллагад
хүрэх хугацааг бичнэ (боломжтой бол).
21-р нүдэнд:	Тээвэрлэлт эхлэх гаалийн
байгууллагын дугаарыг бичнэ.
Under N°:	Энэхүү хэсэгт тухайн ТИР тээвэрлэлтийг
бүртгэсэн Гаалийн ажилтны дугаарыг бичнэ.
22-р нүдэнд:	Бусад мэдээлэл: Жишээ нь: Маршрут, гарах
Гаалийн байгууллагын нэрийг бичиж болно.
23-р нүдэнд:	Тухайн Гаалийн байгууллагын эрх бүхий ажилтны
гарын үсэг, тамга болон он сар өдрийг бичнэ.

3-р нүдэнд:	Лац, ломбоны дугаарыг бичнэ.

Эдгээр мэдээллүүд нь 2-р хуудасны тасалбар хуудас
No 2-ын 18-23 дахь нүдэнд адилхан бичигдэнэ.

4-р нүдэнд:	Лац, ломбо хөндөгдөөгүй бол дөрвөлжин
нүдэнд тэмдэглэгээ хийнэ ( энэ хэсгийг
тээвэрлэлт эхлэх үед бөглөх шаардлагагүй).

Тасалбар хуудасны үлдэх хэсэг 1

5-р нүдэнд:	Бусад мэдээлэл бичнэ (боломжтой
бол маршрутыг бичнэ)

1-р нүдэнд:

 ээвэрлэлт эхлэх газрын Гаалийн
Т
байгууллагын дугаарыг бичнэ.

2-р нүдэнд:	Гаалийн эрх бүхий ажилтны дугаарыг бичнэ.

Ерөнхий мэдээлэл
•

Тасалбар хуудасны үлдэх хэсгүүд ТИР дэвтэрт үлдэнэ.

6-р нүдэнд:	Тухайн ТИР тээвэрлэлтийг эхэлсэнийг батлах
Гаалийн байгууллагын эрх бүхий ажилтны
гарын үсэг, тамга болон он сар өдрийг бичнэ.
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ХЭН

Гааль (болон Тээвэрлэгч) бөглөнө

ХЭЗЭЭ

Гарах газрын Гаалийн байгууллага (тээвэрлэлт
эхлэх үед болон тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө)

ЮУГ
БӨГЛӨХ

Тасалбар хуудас болон тасалбар хуудасны
үлдэх хэсэг 2-ийн No 2-ийг бөглөнө.

ҮЙЛДЭЛ

Гаалийн байгууллага нь тухайн тээврийн
хэрэгслийн лац, ломбо хөндөгдсөн эсэхийг
шалгана. Мөн тасалбар хуудас No 1-н 6-р
нүдэнд тамга дарагдсан эсэхийг шалгах ба
хэрэв тамга дарагдаагүй бол тухайн дэвтрийг
хүлээн авах боломжгүйг анхаарах хэрэгтэй.
Тасалбар хуудас 2-г бөглөн, салгаж аваад
Гаалийн ажилтанд бүртгүүлэн Гаалийн
хяналтын ажиллагаа дуусгавар болсон тухай
мэдээллийг илгээнэ (18-28-р нүд бүхий хэсэг).

Тасалбар хуудас 2
2-15-р нүдийг тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө Тээвэрлэгч бөглөсөн
байх шаардлагатай (гарын авлагын 7-р хуудсыг харна уу).
16-23-р нүдийг тээвэрлэлт эхлэх газрын Гаалийн
байгууллага бөглөсөн байх ёстой.
24-р нүдэнд: Г
 арах газрын Гаалийн байгууллагын
нэр, дугаарыг бичнэ.
25-р нүдэнд:	лац, ломбо хөндөгдөөгүй бол энэ хэсэгт
тохирох тэмдэглэгээг хийнэ.
26-р нүдэнд:	Хэрэв тухайн ачааг буулгаагүй байгаа
бол ачааны баглаа боодлын тоог бичнэ
(энэ хэсгийг зөвхөн ачаа хүрэх газрын
Гаалийн байгууллага бөглөх ёстой).
27-р нүдэнд:	Тэмдэглэл – хэрэв тээврийн хэрэгслийн лац,
ломбо хөндөгдсөн, эсвэл ачаа дутсан гэх мэт
зөрчил илэрсэн бол энэ нүдэнд том R үсэг тавьж,
ямар зөрчил илэрсэн талаар тодруулж бичнэ.
28-р нүдэнд:	Гаалийн эрх бүхий ажилтны гарын үсэг,
тамга болон он, сар, өдрийг бичнэ.
Тасалбар хуудасны үлдэх хэсэг 2
1-р нүдэнд:

 ээвэрлэлт эхлэх газрын Гаалийн
Т
байгууллагын дугаарыг бичнэ.

2-р нүдэнд:	Лац, ломбо хөндөгдөөгүй бол энэ хэсэгт
тохирох тэмдэглэгээг хийнэ.
3-р нүдэнд:	Хэрэв тухайн ачааг буулгаагүй байгаа бол
ачааны баглаа боодлын тоог бичнэ.
4-р нүдэнд:	Шинэ лац, ломбын дугаар
(боломжтой бол)-ыг бичнэ.
5-р нүдэнд:	Тэмдэглэл (27-р нүдэнд бичсэнтэй адил)-г бичнэ.
6-р нүдэнд:	Гаалийн байгууллагын эрх бүхий ажилтны
гарын үсэг, тамга болон он сар өдрийг бичнэ.
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ТИР Дэвтэр бөглөх гарын авлага

ХЭН

Гааль (болон Тээвэрлэгч)

ХЭЗЭЭ

Орох гаалийн байгууллага С болон гарах
Гаалийн байгууллага D дээр (Тээвэрлэгч
тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө)

ЮУГ
БӨГЛӨХ

3 болон 4 дүгээр хуудасны тасалбар хуудас болон
түүний үлдэх хэсэг No 1, 2-ийг бөглөнө.

ҮЙЛДЭЛ

Гаалийн байгууллага дээр

Орох газрын гаалийн байгууллага С дээр
1.      Тээврийн хэрэгсэл болон лац, ломбыг шалгана.
2.      ТИР дэвтрийн холбогдох хэсгүүдийг бөглөнө
(энэ гарын авлагын 6-р хуудсанд заасан
тээвэрлэлт эхлэх Гаалийн байгууллага А дээр
хийгдсэн бүх ажиллагаа энд адил явагдана)
3.      Тасалбар хуудас No 1 (ТИР дэвтрийн 3-р хуудас)
– ийг авч үлдэн бүртгэж, ТИР дэвтрийг жолоочид
буцаан өгнө (Гарах Гаалийн байгууллага D-Д өгөх).
Гарах газрын Гаалийн байгууллага D дээр
Тасалбар хуудас No 2
2-15-р нүдийг Тээвэрлэгч тээвэрлэлт эхлэхээс
өмнө урьдчилан бөглөсөн байна.
16-17-р нүдийг гарах газрын Гаалийн байгууллага А бөглөнө.
ТИР дэвтрийн 3-р хуудасны 18-23-р нүд болон тасалбар хуудас
No 1-ийг орох газрын Гаалийн байгууллага С дээр бөглөнө.
24-р нүдэнд: Гарах газрын Гаалийн байгууллагын нэр
болон бүртгэлийн дугаарыг бичнэ.
25-р нүдэнд:	Лац, ломбо хөндөгдөөгүй бол 25-р
нүдэнд тэмдэглэгээ хийнэ.
26-р нүдэнд:	Хэрэв ачааг буулгаагүй бол буулгаагүй
ачааны баглаа боодлын тоо хэмжээг
бичнэ (энэ хэсгийг зөвхөн ачаа хүрэх
газрын Гаалийн байгууллага бөглөнө.)
27-р нүдэнд:	Тэмдэглэл – хэрэв тээврийн хэрэгслийн лац,
ломбо хөндөгдсөн, эсвэл ачаа дутсан гэх мэт
зөрчил илэрсэн бол энэ нүдэнд том R үсэг тавьж,
ямар зөрчил илэрсэн талаар тодруулж бичнэ.
28-р нүдэнд:	Гарах газрын Гаалийн байгууллага D-ийн эрх
бүхий ажилтны гарын үсэг, тамга, огноог бичнэ.
Тасалбар хуудасны үлдэх хэсэг No 2
01-р нүдэнд: Г
 арах газрын Гаалийн байгууллага
D-ийн дугаарыг бичнэ.
02-р нүдэнд:	Лац, ломбо хөндөгдөөгүй бол 2-р
нүдэнд тэмдэглэгээ хийнэ.
03-р нүдэнд:	Хэрэв ачааг буулгаагүй бол буулгаагүй
ачааны баглаа боодлын тоо хэмжээг
бичнэ (энэ хэсгийг зөвхөн ачаа хүрэх
газрын Гаалийн байгууллага бөглөнө.)
04-р нүдэнд:	Хэрэв шинээр лац, ломбо тавьсан бол
түүний дугаарыг энэ хэсэгт бичнэ.
05-р нүдэнд:	Тэмдэглэл (Дээрх 27-р нүдэнд
бөглөсөнтэй адил бичигдэнэ)
06-р нүдэнд:	Гаалийн байгууллага D-ийн эрх бүхий
ажилтны гарын үсэг, тамга, огноог бичнэ.
4-р хуудасны тасалбар 2-ыг бөглөн ТИР дэвтрээс салган авч
гарах газрын Гаалийн байгууллага D-ийн гаалийн байцаагчид
бүртгүүлнэ. Ингэснээр тээвэрлэлт дуусгавар болсоныг
нотлох баримт (тухайн хуудасны 18-28-р хэсэг)-ыг орох
газрын Гаалийн байгууллага C-д илгээх боломжтой болно.

ТИР Дэвтэр бөглөх гарын авлага

ХЭН

Гааль (болон Тээвэрлэгч) бөглөнө.

ХЭЗЭЭ

Орох газрын Гаалийн байгууллага болон
хүрэх газрын Гаалийн байгууллага
(тээвэрлэлт эхлэхээс өмнөд)

ЮУГ
БӨГЛӨХ

Тасалбар хуудас болон тасалбар хуудасны
үлдэх хэсэг 1&2-ийн No 3&4-ийг бөглөнө.

ҮЙЛДЭЛ

Гааль
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Орох газрын Гаалийн байгууллага E дээр
1.      Тээврийн хэрэгсэл болон лац, ломбыг шалгана.
2.      ТИР дэвтрийн шаардлагатай хэсгүүд бөглөгдсөн
эсэхийг хянана (энэхүү зааврын хуудас 6-д
зааснаар тээвэрлэлт эхлэх газрын Гаалийн
байгууллагад хийгдсэн ажиллагаатай адил
ажиллагаа энд хийгдсэн эсэхийг шалгах).
3.      Хүрэх/гарах газрын Гаалийн байгууллагад
бүртгүүлэхээр очиж байгаа хүн тасалбар хуудас
No 1-ийг дэвтрээс салгахгүйгээр бүртгүүлсэн
эсэх (ТИР дэвтрийн 3-р хуудас) мөн ТИР дэвтрийг
жолоочид буцааж өгсөн эсэхийг шалгана.

Гарах Гааль дээр хийгдэх үйл ажиллагаа
Хэрэв, тухайн тээврийн хэрэгсэл аливаа орноор дайран гарах
тээвэрлэлт хийж байгаа бол өмнөх гарах Гаалийн байгууллагад
хийгдсэн ажиллагаа тухайн орны Гаальд мөн адил хийгдэх
ёстойг анхаарна уу (энэхүү зааврын хуудас 8-г харах)
Хүрэх газрын Гааль дээр хийгдэх үйл ажиллагаа
Хэрэв, тухайн тээвэрлэлт гүний Гаалийн байгууллагад
бүртгэгдэх бол тухайн Гааль доорх арга хэмжээг авна:
1.      Лац, ломбо болон тээврийн хэрэгслийг шалгаж үзсэний
дараагаар лац, ломбыг авна.
Тээвэрлэгдэж ирсэн ачааг ачааны дагалдах
хуудас /манифест/ -д оруулсан мэдээлэлтэй
тулгаж үзнэ. Хэрэв, мэдээлэл зөрж байвал 27-р
нүдэнд тэмдэглэл хийнэ. Мөн дэвтрийн Тусгай
тэмдэглэлийн хуудсанд тайлбар хийж болно
2.      4 -р хуудасны тасалбар хуудас No2-ыг бөглөн,
дэвтрээс салгахгүйгээр бүртгүүлнэ (дэлгэрэнгүй
мэдээллийг энэхүү зааврын 7-р хуудаснаас харах).
3.      Гаалийн хяналтын ажиллагаа дуусгавар болсон
тухай мэдээлэл (тасалбар хуудас No2-ын 24-28-р
нүд)-г бөглөж Орох Гаалийн байгууллагад өгнө
4.      Тасалбар хуудасны үлдэх хэсэг No
2-ыг бөглөж тамга дарна.
5.      ТИР дэвтрийг жолоочид буцааж өгнө.
Орох газрын Гаалийн байгууллага дээр
Гаалийн хяналтын ажиллагаа дуусгавар болсон тухай
мэдээллийг тасалбар хуудас No1 дээрх мэдээлэлтэй тулгаж
үзсэний дараагаар ТИР ажиллагааг дуусгавар болгоно.

Ерөнхий мэдээлэл
•

Хүрэх газрын Гаалийн байгууллагаас ОУАТХолбоонд ТИР тээвэрлэлт дуусгавар
болсоныг нотлох аюулгүй ТИР-н мэдээллийг явуулна.
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ТИР Дэвтэр бөглөх гарын авлага

ХЭН

Эрх бүхий байгууллагууд (болон Тээвэрлэгч)

ХЭЗЭЭ

ТИР тээвэрлэлтийн үед аваар, осол болон /
зөрчил гарсан үед (тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө
5-р нүдийг бөглөх)

ЮУГ
БӨГЛӨХ

Тусгай тэмдэглэлийн хуудсыг бөглөнө

Тусгай тэмдэглэлийн хуудас нь ТИР дэвтэрт үлдэх ба
түүнийг Цагдаагийн мэдэгдэл дагалдаж болно.
1-р нүдэнд:	Тээвэрлэлт эхлэх газрын Гаалийн
байгууллагын нэр болон байрлалыг бичнэ.
4-р нүдэнд:	Тээврийн хэрэгслийн дугаар болон/
эсвэл контейнерийн дугаарыг бичнэ.
5-р нүдэнд:	Тээвэрлэгчийн нэр, хаяг бүхий дэлгэрэнгүй
мэдээллийг өмнө нь бичиж оруулсан байна.а.
6-р нүдэнд:	лац, ломбо хөндөгдөөгүй бол
тохирох тэмдэглэгээг хийнэ.
7-р нүдэнд:	Ачааны хэсэг(үүд)/контейнерийн лац хөндөгдсөн
эсэхийг шалгаж тохирох тэмдэглэгээг хийнэ.
8-р нүдэнд:	Сануулга/тайлбар хийх
шаардлагатай бол энд бичнэ.
9-р нүдэнд:	Ачаа дутаагүй бол тохирох нүдэнд тэмдэглэгээ
хийх, ачаа дутсан болон эвдэрч хэмхэрсэн бол
мөн тохирох нүдэнд тэмдэглэгээ хийн, 12-р
нүдэнд M эсвэл D үсгээр тэмдэглэж өгнө.
10-р нүдэнд:	a) Ачааны хэсгийг бичиж өгнө.
b) Баглаа боодлын ялгах тэмдгийг бичнэ.
11-р нүдэнд:	Баглаа боодлын тоо, ширхэг болон
барааны тайлбарыг бичнэ.
12-р нүдэнд:	Ачаа дутсан бол М үсгээр, эвдэрч,
хэмхэрсэн бол D үсгээр тэмдэглэнэ.
13-р нүдэнд:	Сануулга – дутсан болсон болон эвдэрч,
хэмхэрсэн ачааны тоо хэмжээг бичнэ..
14-р нүдэнд:	Тухайн хэрэг зөрчил гарсан газар, он, сар, өдөр
болон тухайн нөхцөл байдлын талаар тайлбарлаж
бичнэ (дэлгэрэнгүй тайлбарлаж бичих).
15-р нүдэнд:	ТИР ажиллагааг үргэлжлүүлэх талаар авагдсан
арга хэмжээг сонгож тэмдэглэнэ (сонгож тэмдэг
тавина уу).
- Шинэ лац ломбо дарагдсан бол түүний дугаар
болон онцлог шинжийг;
- Ачааг өөр тээврийн хэрэгсэл болон контейнерт
шилжүүлэн ачсан эсэхийг;
- Бусад мэдээлэл.
16-р нүдэнд:	Хэрэв ачааг өөр тээврийн хэрэгсэл/контейнерт
шилжүүлэн ачсан бол: а) Тээврийн хэрэгслийн
дугаарыг оруулна. Тухайн тээврийн хэрэгсэл
зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй эсэх, мөн тээврийн
хэрэгсэлд шинээр тавьсан лац, ломбын
дугаарыг тэмдэглэнэ. Хэрэв ачааг шинэ
контейнерт шилжүүлэн ачсан бол энэ талаарх
дэлгэрэнгүй мэдээллийг 16б хэсэгт оруулна.

17-р нүдэнд:	Тусгай тэмдэглэлийн хуудсанд мэдээлэл
бичсэн гаалийн байгууллагын ажилтны
гарын үсэг, огноо, дардас, мөн тухайн
гаалийн байгууллагын мэдээллийг бичнэ.
18-р нүдэнд:	Тир ажиллагаа явагдах дараагийн Гаалийн
байгууллагын тамга, гарын үсэг зурагдана.
Ачаа дутсан, эвдэрч хэмхэрсэн боловч үлдсэн
ачааг цааш тээвэрлэх бол ТИР дэвтрийн ачааны
дагалдах бичиг /манифест/ болон лац, ломбыг
өөрчилж, өөрчилсөн талаарх мэдээллийг ТИР
дэвтрийн бүх тасалбар хуудас болон тасалбар
хуудасны үлдэх хэсэг No 2 /4-р хэсэг/-т тэмдэглэнэ

ТИР Дэвтэр бөглөх гарын авлага

ХЭН

Гааль

ХЭЗЭЭ

Тухайн ТИР дэвтрийг Гаалийн байгууллага
барьцаанд авч үлдсэн тохиолдолд
(жишээ нь: ТИР дэвтэр хүчингүй болсон
болсоноос шалтгаалан Гааль авч үлдэх)

ЮУГ
БӨГЛӨХ

ТИР дэвтрийн хамгийн арын хуудасны бар
код бүхий тасалбар хэсгийг бөглөнө.

ҮЙЛДЭЛ

Тухайн хэсэгт Гаалийн байгууллагын ажилтан
гарын үсэг зуран, дардас дарж жолоочид
өгөх ба ТИР дэвтрийг Гаалийн шалгалт
дуусах хүртэл Гааль өөртөө хадгална.
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