
ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСИЙН ДЭГЛЭМ: 

Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтрэхэд гаалийн  
байгууллагын зөвшөөрлийг үндэслэж нэвтэрдэг.  

Уг зөвшөөрөл нь байнгын болон түр хугацаатай 
байнхын зэрэгцээ байнгын зөвшөөрөл нь тухайн 
хяналтын бүсэд тогтмол ажил, үүрэг  гүйцэтгэдэг 
ажилтанд олгогдог. Тухайн гаалийн байгууллагатай 
зөвшилцсөний үндсэн дээр дээрх зөвшөөрлийг эрх бүхий 
байгууллагын үнэмлэх нь хяналтын бүсэд нэвтрэх эрхийг 
орлож болно. 

Шаардлагатай бол түр хугацааны зөвшөөрлийг 
дараахь ажилтан, албан тушаалтанд олгоно: 

 Мэргэжлийн хяналтын ажилтан; 
 Засвар үйлчилгээ-техникийн ажилтан; 
 Нийгмийн дэг журам сахиулах ажилтан; 
 Хүн эмнэлгийн ажилтан; 
 Онцгой байдлын албаны ажилтан; 
 Эрх бүхий бусад ажилтан. 

Зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийг 
гаалийн хяналтын бүсэд нэвтрүүлэхдээ биеийн 
байцаалтын баримт бичиг (үнэмлэх, паспорт), 
зорчигчийн тийзийг үндэслэн нэвтрүүлнэ. 
       Гаалийн хяналтын бүсэд  шалган нэвтрүүлэх боомт 
болон хилийн хяналтын бусад албадын ажлын байрыг  
хамааруулж ойлгоно.  /Гаалийн ерөнхий газрын даргын 
2008 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн Дугаар №619 
тушаалаас/ 
       Гаалийн хяналтын бүсэд дараахь үйл ажиллагаа 
явуулахыг хориглоно: 

 Гаалийн хяналтын бүсэд зөвшөөрөгдсөнөөс бусад 
газраар нэвтрэх, бараа, тээврийн хэрэгсэл, хүн 
нэвтрүүлэх; 

 Гаалийн хяналтын бүсэд ГУБ-ийн зөвшөөрөлгүй 
бараа,   тээврийн  хэрэгсэл, хүн нэвтрүүлэх; 

 Гаалийн байгууллагаас зөвшөөрснөөс бусад үйл 
ажиллагааг явуулах; 

 Гаалийн хяналтын бүс, гаалийн хилийг 
тодорхойлсон анхааруулга, тэмдгийг эвдэх, 
гэмтээх, өөрчлөх, хяналтын бүсэд  нийгмийн хэв 
журам алдагдуулах,  

 ГУБ-ийн тавьсан хууль, зүй ёсны шаардлагыг үл 
биелүүлэх;  
 

 ЗОРЧИГЧИЙН АНХААРАЛД 

1. Та буцаж орох, гарах нөхцөлд гаалийн  декларацийг 
шинээр бичсэн декларацийн хамт гаальд үзүүлэх 
үүрэгтэй.  

2. Та биеэс тусдаа явуулсан ачаа, тээшийг авахдаа 
гаалийн декларацийг гаальд үзүүлж холбогдох бараагаа 
авах ёстой. 

3. Зорчигч гаалийн мэдүүлгийг үнэн зөв бичих үүрэгтэй 
бөгөөд буруу, дутуу мэдүүлсэн ба мэдүүлээгүй 
тохиолдолд гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу 
хариуцлага хүлээлгэнэ. 

4. Зорчигчийн хувьд гаалийн деклараци нь зорчигчийн 
гаалийн мэдүүлэг болно. 

5. Хэрэв та зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг  огт бөглөөгүй, 
дутуу бөглөх, эсхүл уг мэдүүлгийг гээдүүлсэн 
тохиолдолд гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу 
хариуцлага хүлээнэ. 

 

 

Гаалийн шалгалтаар зорчигч МУ-ын холбогдох 
хууль, тогтоомж болон  Гаалийн хяналтын бүсийн 
дэглэм  зөрчсөн нь тохиолдолд гаалийн хууль 

тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ !!! 

 

 

 

 

 

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН 

ТАНЬД БАЯРЛАЛАА 
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ЗОРЧИГЧ ТА   
ГААЛИЙН ХИЛЭЭР 

      НЭВТРЭХ БОЛ ... 
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ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ  

ЭД ЗҮЙЛИЙГ ГААЛИЙН ХИЛЭЭР 
НЭВТРҮҮЛЭХ  

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг 
гаалийн хилээр нэвтрүүлэх, зорчигчоос гаалийн 
болон бусад татваргүй нэвтрүүлэх хувийн 
хэрэглээний эд зүйл болон зорчигчийн аяллын 
зорилго, хугацаа, жилд хэдэн удаа улсын хил 
нэвтэрсэн зэргээс шалтгаалан хувийн хэрэглээний 
эд зүйл, үнийн дүн, тоо хэмжээг тоо хэмжээ зэргийг 
тухайн хилийн  гаалийн байгууллага  тогтоодог 
журамтай. Мөн түүнчлэн зорчигчийн гар тээш, 
аялж буй тухайн тээврийн хэрэгслийн ачаа тээшин 
дэх барааг дагалдах ачаанд, зорчигчоос өөр 
тээврийн хэрэгсэл болон чингэлгээр ирүүлсэн 
/явуулсан/ барааг биеэс тусдаа ачаанд хамааруулан 
авч үздэг журамтай. 

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд 
аяллын үеэр зорчигчийн хэрэглээнд шаардагдах эд 
зүйл /шинэ болон хуучин/, очих газар хүртэл 
хэрэглэхэд хүрэлцэх дахин боловсруулалт 
шаардагдахгүй хүнсний барааг болон тухайн 
зорчигчийн аяллын зорилго, хугацааг харгалзан 
дараах барааг хамааруулна.  Үүнд: 

Хувийн гоёл чимэглэлийн эдлэл /хувийн 
хэрэглээнээс илүүгүй/; гэрэл зургийн аппарат болон 
дүрс бичлэг, кино зургийн камер, 
тэдгээрийн   тодорхой тоо хэмжээний хальс, 
хуурцаг болон бусад дагалдах хэрэгсэл; зөөврийн 
слайд болон кино прожектор, тэдгээрийн тодорхой 
тоо хэмжээний   слайд болон хальс; дуран; 
зөөврийн хөгжмийн зэмсэг; зөөврийн тоглуулагч, 
бичлэгийн хальс, СД тоглуулагч, дуу хураагч 
хальс, бичлэг болон дискний хамт; зөөврийн радио 
хүлээн авагч; гар утас, эсвэл үүрэн телефон; 
зөөврийн телевизор; зөөврийн бичгийн машин; 

зөөврийн компьютер болон дагалдах хэрэгсэл; 
зөөврийн тооны машин; хүүхдийн тэрэг болон 
тэргэнцэр; тахир дутуу хүмүүсийн тэргэнцэр; 
спортын хэрэглэл. 

Дээр дурьдсан эд зүйл болон гэр ахуйн бага 
оврын цахилгаан бараа тус бүр нэгээс илүүгүй.  

Зорчигч нь дараах тоо хэмжээ бүхий эд зүйлийг 
гаалийн болон бусад албан татваргүйгээр гаалийн 
хилээр нэвтрүүлнэ. 

Архи 1 литр, дарс 2 литр, пиво 3 литр, янжуур 
200 ширхэг, сигар, навчин тамхи 50 ширхэг, задгай 
тамхи 250 граммаас илүүгүй /18 насанд хүрээгүй 
зорчигч согтууруулах ундаа, тамхи нэвтрүүлэхийг 
зөвшөөрөхгүй/. 

Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, 
харьяалалгүй хүн биедээ авч яваа валютыг гаалийн 
байгууллагад мэдүүлсэн тоо хэмжээгээр улсын 
хилээр оруулж болно. Монгол Улсын иргэн 
чөлөөтэй хөрвөдөг гадаад валютыг гаальд 
мэдүүлсэн тоо хэмжээгээр, гадаадын иргэд, 
харъяалалгүй хүний валютыг гадаадаас оруулсан 
гаалийн мэдүүлэг, банкнаас худалдан авсан 
баримтыг үндэслэн улсын хилээр гаргана. 

Гүйлгээнээс хасагдсан мөнгөн тэмдэгтийг 
цуглуулгын журмаар тус бүрээс зохих нэгжээр нэг 
ширхэгийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг зөвшөөрнө. 

ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ 
ЭМИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ 

Зорчигчийн аялалын хугацаанд эмчилгээнд 
хэрэглэх эмийн тоо хэмжээг эмнэлгийн 
байгууллагын магадлагааг үндэслэн хилээр 
нэвтрүүлнэ. 

ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ТЭЭВРИЙН 
ХЭРЭГСЛИЙГ ГААЛИЙН ХИЛЭЭР 

НЭВТРҮҮЛЭХ 

       Зорчигчийн хувийн тээврийн хэрэгсэл гэдэгт 
зорчигчийн байнга оршин суугаа газарт улсын 
бүртгэлтэй хувийн тээврийн хэрэгслийг ойлгоно.  

       Зорчигчийн байнга оршин суугаа газар гэдэгт 
тухайн улсын иргэний, тухайн улсын харьяат 
иргэнтэй гэр бүл болсон бөгөөд 90 хоногоос дээш 

хугацаагаар амьдарч байгаа 
гадаадын иргэний оршин 
суугаа улсыг ойлгоно.  
       Зорчигчийн хувийн 
тээврийн хэрэгслийг тухайн 
зорчигчийн Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрт болон 
хилийн чанадад байх 
зөвшөөрөгдсөн хугацаанд 
хилээр түр хугацаагаар 

нэвтрүүлж, гаалийн байгууллага бүртгэлээр хяналт 
тавьж ажилладаг. 
         Хэрэв зорчигчийн хувийн тээврийн хэрэгсэл 
Монгол Улсад оруулснаас хойш тогтоосон 
хугацаанд буцаан гаргаагүй бол Монгол Улсын 
хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн болон бусад 
татвар ногдуулна.   

1.ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮС: 

      Гаалийн хяналтын бүсийн хилийг Гаалийн 
удирдах төв байгууллага  тогтооно. Мөн түүнчлэн 
гаалийн хяналтын бүсийн хилийг хилийн хяналтын  
холбогдох албадуудтай  тохиролцон тогтоодог 
төдийгүй гагцхүү “гаалийн шалгалт”-ыг  
ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСЭД  хийдэг. 

 

 


