
Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг 
хориглосон бараа 

 
Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг 

хориглосон эд зүйл гэдэгт МУ-ын хууль, 
УИХ-ын тогтоол, Олон улсын гэрээ, ЗГ-ын 
шийдвэрээр улсын хилээр гаргах, оруулах, 
эсхүл зөвхөн гаргахыг ба оруулахыг 
түүнчлэн дамжин өнгөрүүлэхийг 
хориглосон бараа, түүхий эд, эд зүйлсийг 
хамааруулна. Үүнд: 
 

 

Мансууруулах бодис, 
тэдгээрийг хэрэглэ, 
үйлдвэрлэхэд зориулсан 
багаж хэрэгсэл, 
мансууруулах ургамал 

 

 
 
Бүх төрлийн спирт 

 

Пиво, ундааны хаягдал 
лаазнаас бусад хаягдал 
хар болон өнгөт төмөрлөг 
зориулалтын дагуу 
ашиглах боломжгүй хар 
болон өнгөт төмөрлөгөөр 
хийсэн сэлбэг, 
бүтээгдэхүүн 

 

 
 
Хуш модны үр-самар 

 

 
 
Тарваганы арьс 

 

Садар самууныг 
сурталчилсан хэвлэл, ном 
зохиол, кино, дүрс бичлэг, 
зураг болон бусад зүйл 

 

Монгол улсад хэрэглэх 
болон ашиглахыг 
хориглосон химийн хорт 
бодис 

Цөмийн зэвсэгийн 
гаралтай тусгай 
ангиллын цацраг идэвхит 
бодис, түүний хагдал, 
цөмийн зэвсэгийн 
зориулалтаар бэлтгэгдсэн 
эд анги, түүний 
бүрэлдэхүүн хэсэг 

 

 
 
Аюултай хог хаягдал 

 

ДОХ өвчний халдваргүй 
нь баталгаажаагүй 
зайлшгүй хяналтад байх, 
эмчилгээ, урьдчилан 
сэргийлэх зориулалттай 
эд эрхтэн, донорын цус 
ДОХ өвчний халдваргүй 
нь баталгаажаагүй хүн 
эмнэлэгт хэрэглэх 
хатаасан нунтагласан, 
нунтаглаагүй булчирхай 

 

Гойд ашиг шимт мал, 
амьтан, түүний үр хөврөл 

 

Зэрлэг амьтан ургамалын 
аймгийн ховордсон 
зүйлийг олон улсын 
хэмжээнд худалдаалах 
тухай /CITES/-ийн 
нэгдүгээр хавсралтад багт 
сан амьтан ургамал, 
түүний эд хэсгийг ашиг 
орлого олох зорилгоор 
олон улсын хэмжээнд хил 
дамнуулан худалдаалахыг 
хориглоно. 

 

 
Бусад хууль, тогтоомжид 
заагдсан хориглосон 
бараа 

 
 
Хориглосон барааг улсын хилээр 

оруулах болон гаргахыг зөвшөөрөхгүй 
бөгөөд оруулсан болон гаргасан 
тохиолдолд: 

 

 Хориглосон барааг гаалийн хилээр 
нэвтрүүлсэн эсхүл, нэвтрүүлэхийг завдсан 
бол тухайн хориглосон барааны үнийн дүн 
зөрчил үйлдэгдсэн өдөр мөрдөгдөж буй 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
доош бол гаалийн зөрчилд тооцогдоно. 
 



Хориглосон барааг гаалийн хилээр 
нэвтрүүлсэн эсхүл, нэвтрүүлэхийг завдсан 
бол тухайн хориглосон барааны үнийн дүн 
зөрчил үйлдэгдсэн өдөр мөрдөгдөж буй 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
дээш бол эрүүгийн гэмт хэрэгт 
тооцогдоно. 
 

Мансууруулах бодис, ургамлыг 
гаалийн хилээр нэвтрүүлсэн эсхүл, 
нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдэл нь үнийн 
дүн, тоо хэмжээ харгалзахгүй гэмт хэрэгт 
тооцогдоно.  
 

 
 
 

ТАНД ЛАВЛАХ ЗҮЙЛ 
БАЙНА УУ!!! 

7058-4365 
ГААЛЬ СОНСОЖ БАЙНА 

 
 
 
 
 

Эд зүйлийг хууль бусаар хил 
нэвтрүүлэх 

 
Хориглосон буюу хязгаарласан эд 

зүйлийг бага бус хэмжээгээр, ховор 
амьтан, түүнчлэн их хэмжээний валют, 
валютын үнэт зүйл, эрдэнэс, эрдэс, 
түүнчлэн байгалийн төрцийг улсын хилээр 
хууль бусаар нэвтрүүлсэн бол эд 
хөрөнгийг хураах буюу хураахгүйгээр 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин 
нэгээс нэг зуун тавь дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, хоёр зуун тавин нэгээс 
таван зуун цаг хүртэл хугацаагаар албадан 
ажил хийлгэх, эсхүл гурваас дээш зургаан 
сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял 
шийтгэнэ. 

Энэ хэргийг давтан буюу бүлэглэж, 
эсхүл албан тушаалынхаа байдлыг 
ашиглаж үйлдсэн, түүнчлэн түүх соёлын 
дурсгалт зүйл, музейн үзмэр, эртний 
амьтны болон ургамлын өвөрмөц ховор 
үнэт олдвор, археологийн ба 
палентологийн олдвор, эд өлгийн зүйлийг 
улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн 
бол эд хөрөнгийг хурааж, хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг нэг зуун тавин 
нэгээс хоёр зуун тавь дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёроос таван жил 
хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. 

ГААЛЬ, ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ 
ГАЗРЫН ХАРЬЯА ДОРНОД АЙМАГ 

ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН 
ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ 

ХОРИГЛОСОН БАРАА 
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