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САНГИЙН САЙДЫН 2017 
ОНЫ 253 ДУГААР 

ТУШААЛ 

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2016 
ОНЫ А/61 ДҮГЭЭР 

ТУШААЛ 

ГААЛИЙН ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 
ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ  

АЖЛЫН ХЭСЭГ 



26% 

13% 

61% 

Өөрчлөлт 
ӨӨРЧЛӨЛТ 

ӨӨРЧЛӨЛТ  

Гэрээ, конвенци,  

дагуу орж байгаа 

өөрчлөлт 

Үндэсний хууль тогтоомжид 

уялдуулах хэрэгцээ 

шаардлага 

Худалдааг хөнгөвчлөх 

хэлэлцээр Киотогийн конвенц  

Дэлхийн шуудангийн конвенц  

TRIPS, Оюуны өмчийн 

конвенц 

2016 он: 

• Захиргааны ерөнхий хууль   

• Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
тухай хууль 

2017 он:  

• Хилийн тухай хууль 

• Зөрчлийн тухай  

• Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хууль 

• Төрийн албаны тухай хууль гэх мэт 

2017.09.27-нд СЯ, ХЗДХЯ-аар 

үзэл баримтлал батлагдсан  

2008 онд батлагдсанаас хойш 10 

удаагийн хуулиар нийт 43 

өөрчлөлт орсон.  

Байгууллагын үйл ажиллагааны практик 

хэрэгцээ, шаардлагаар орж байгаа өөрчлөлт  

ӨӨРЧЛӨЛТ  

ХУУЛЬ ШИНЭЧИЛЭН НАЙРУУЛАХ 

ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЖЛЫН ЗУРАГ 
Гаалийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөл  

Хуулийн 
төсөлд 

саналуудыг 
тусган 
эцсийн 

найруулга  
бэлтгэв 

Сангийн яам, 
ХЗДХЯ-д 
төслөө 

танилцуулав 

2017.09.27-нд 
хуулийн 
төслийн  

ҮЗЭЛ 
БАРИМТЛАЛ 

батлагдав 

Хууль  
тогтоомж  

боловсруулахад  
шаардлагатай  
судалгаанууд 

 хийгдэв 

Харьяа газар,  
хорооноос  

хууль  
боловсронгуй  
болгох талаар  

санал авав  

Саналыг 
 хэлэлцэж 

дэмжигдсэн 
 саналыг  
хуулийн  
төсөлд  
тусгав  

Санал тусгасан 

хуулийн төслөөр 

хэлэлцүүлэг 
 зохион 

байгуулав 

Дахин хуулийн  
төсөлд  

ГЕГ, газар, 
хорооны  

хэмжээнд  
санал  
авав 

Олон нийтийн 
нээлттэй 

хэлэлцүүлэг 
зохион  

байгуулав 



ТӨСӨЛ БАЙРШУУЛСАН  

www.mof.gov.mn,     Сангийн яам 

www.customs.gov.mn,   ГЕГ  

www.mongolchamber.mn  МҮХАҮТ 

Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэгч 34,  

Гаалийн зуучлагч хуулийн этгээд 78,  

Татваргүй барааны үйл ажиллагаа эрхлэгч 14,  

Гаалийн байгууллагаас итгэмжлэл авсан тээвэрлэгч байгууллага 109, 

 нийт 235 байгуулагад хуулийн төслийг ГЕГ-ын бүртгэлд байгаа 235 

цахим хаягаар илгээсэн. 



ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

ГЕГ-аас 2017 оны 05 дугаар сарын 23, 24-ний өдрүүдэд ХЗҮХ-гийн  
“Хуульчдын танхим”-д зохин байгуулсан олон нийтийн хэлэлцүүлэг  

МҮХАҮТ, “Оюутолгой” ХХК, “Анир монгол ложистик” ХХК, “УБТЗ” ХНН, ХХЗХороо, “Вагнер ази” 
ХХК, “Би Си Жи Би” ХХК, “Тус дор” ХХК, “Сантранс” ХХК, “Тулга” ХХК, “Туушин” ХХК. “Өлзийнаран” 
ХХК, ”Эринэнержи” ХХК, “Туушин” ХХК, “МИАТ” ХК, “Ландекс” ХХК, “Ландбридж” ХХК, “Монтранс 
авто” ХХК, “Глобалбридж” ХХК, “УБ транс” ХХК, ”Ноос, ноолуурын холбоо, “MSBC” ХХК, “Энэржи 
ресурс” ХХК, “Норд транс” ХХК, “Фотон” ХХК, “Монконтранс” ХХК, МАШҮХолбоо, “БСБ сервис” 

ХХК, “Тайгын шанд” ХХК, “Монгол экспрес” ХХК, “Говьтранс ложистик” ХХК, “МЦУУ” ХХК, “Туушин 
системс” ХХК, “Дээжийн өргөө” ХХК, “Наран моторс” ХХК, “DHL” ХХК, “VIP” ХХК, 

“Монголэкспресс” ХХК, “Онлайнэкспресс” ХХК, “Монголтранс” ХХК, “Замын үүд”, “Алтанбулаг”-
ын эдийн засгийн чөлөөт бүсийн ажлын алба, “Батхулд” ХХК, “Алтайн Цаст-Уул” ХХК. 



САНАЛ ХЭЛЭЛЦСЭН БАЙДАЛ 

Гарсан саналын 60 орчим хувь нь хуулийн төсөлтэй 

давхардсан асуудал, 5 хувь нь Монгол Улсын олон улсын 

гэрээгээр зохицуулаагүй асуудал, 15 орчим хувь нь 

үндэсний бусад хуулиар зохицуулагдаж байгаа асуудал гэж 

Ажлын хэсэг үзсэн болно. Үлдсэн 20 хувийн саналыг 

хүлээн авсан болно. 



ЗАРИМ ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТААС ...  



ГААЛИЙН ХАРИЛЦААНД ОРОЛЦОГЧ БОЛОН     
СОНИРХОГЧ ЭТГЭЭДЭЭС САНАЛ АВАХ 

Барааны хөдөлгөөн, бараанд бүрдүүлэлт хийх, эзэнд нь олгох болон 
дамжуулан өнгөрүүлэхтэй холбогдсон хууль тогтоомж, журмыг 

шинэчилсэн, эсхүл нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд тэдгээрийг 
хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хэвлэн нийтлэх, эсхүл түүнтэй  

холбоотой мэдээллийг гадаад худалдаа эрхлэгчид болон  
сонирхогч бусад этгээдэд нээлттэй мэдээлж,  

танилцах боломж олгоно. 



ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА 

Хууль ёсны гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, эрсдэлтэй бараа, 
тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналтыг оновчтой хийх, өндөр 

эрсдэлтэй ачааг гаалийн болон бусад холбогдох хилийн хяналт, 
шалгалтад хамруулахад анхаарал хандуулж, эрсдэл багатай  

ачааг эзэнд нь олгох явцыг түргэсгэнэ.  



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖИД ҮЗҮҮЛЭХ ХӨНГӨЛӨЛТ §148 

гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг 
хялбарчлах, түргэвчлэх 

гадаад худалдааны үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх 

гаалийн шалгалтыг байр, агуулах, талбайд нь 
хийх 

тодорхой тохиолдолд бичиг баримтын болон 
бараа, тээврийн хэрэгсэлд хийх шалгалтаас 

чөлөөлөх 

гаалийн болон бусад татвар төлөх хугацааг 
сунгах 

харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр 
байгуулсан улсад хөнгөлөлт эдлэх 

гаалийн байгууллагаас холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, олон улсын 
шилдэг туршлагын талаарх мэдээллийг хүргүүлэх 

Гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох 

итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн талаар олон 
нийтэд найдвартай, аюулгүй худалдааны 
түншээр сурталчлах 

Гаалийн байгууллага бусад орны гаалийн байгууллагатай итгэмжлэгдсэн аж ахуйн  
нэгжийн итгэмжлэлийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх гэрээ, хэлэлцээр байгуулж  

хамтран ажиллана 

өөрийн талбайд зарим барааны лац, ломбыг 
авах, тэмдэглэгээ хийх ажиллагааг гаалийн 
байгууллагын хяналтгүй гүйцэтгэх 



ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ 

ГЕГ оюуны өмчийн эрх эзэмшигчийн өрг 

өдлийг үндэслэн гаалийн бүртгэл 

хөтөлнө 

Шүүхийн шийдвэр, эрх бүхий 

байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 

оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг 

саатуулна 

Оюуны өмчийн эрхийн илэрхий зөрчилтэй 

барааг саатуулна 

Олон улсын болон, бусад орны гаалийн 

байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтээр оюуны 

өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг 

саатуулна  

итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн талаар 

олон нийтэд найдвартай, аюулгүй 

худалдааны түншээр сурталчлах 

Оюны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас эрхий хамгаалалт хийж 
патент олгогдсон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ бүхий ашигтай загвар,  

барааны тэмдэг, газар зүйн заалт, гэрчлэх тэмдэг бүхий бараа болон зохиогчийн эрх  
түүнд хамааралтай эрхийн бүтээл оюуны өмчийн эрхэд хамаарах бараанд хамаарна. 

Саатуулагдсан барааны зөрчлийн талаар 

дүгнэлт гаргуулахаар эрх эзэмшигч 

оюуны байгууллагад хандаж, шийдвэр 

гаргуулна 



МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АЖИЛЛАГААНД 

МЭДҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ  

шинжээчид нэмэлт асуулт тавих 

нэмэлт болон давтан шинжилгээ хийлгэх 

хүсэлт гаргах 

мэдүүлэгч эсхүл гаалийн байгууллага 

тухайн дээж, сорьц, загварын холбогдох 

дүгнэлт, шинжилгээний үр дүнг хүлээн 

зөвшөөрөөгүй 

ДАВТАН ШИНЖИЛГЭЭ  

гаалийн байгууллага дээж, сорьц, загвар 

авахад байлцах 

шинжээчийн дүгнэлттэй танилцах, 

хуулбарыг авах 

мэдүүлэгч эсхүл гаалийн байгууллага нь 

эхний болон нэмэлт шинжилгээний үр дүнг 

хүлээн зөвшөөрөөгүй 



ГААЛИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ НИЙТЭД МЭДЭЭЛЛЭХ 

• гаалийн хууль тогтоомж, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний акт 

• импорт, экспорт, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын 
олон улсын гэрээ, эсхүл түүний холбогдох хэсэг 

• импорт, экспорт, дамжуулан өнгөрүүлэх горим /боомт, нисэх буудал болон хилээр 
нэвтрэх бусад горим зэрэг/ болон шаардлагатай маягт, бичиг баримт 

• улсын хилээр нэвтрүүэх бараанд ногдуулах гаалийн болон бусад татвар, татварын 
хувь хэмжээ, тарифын төрөл, импорт, экспорт, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх 
бараанд, эсхүл тэдгээртэй холбоотойгоор бусад байгууллагаас, эсхүл тэдгээрийн 
нэрийн өмнөөс ногдуулах хураамж, төлбөр 

• гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны ангилал, гаалийн үнэ, үнэлгээний дүрэм, 
журам 

• гарал үүслийн дүрэм, түүнтэй холбоотой нийтээр дагаж мөрдөх журам, заавар, 
зөвлөмж 

 

 

 



• гаалийн хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон буюу хязгаарласан барааны 
жагсаалт, түүний эрх зүйн зохицуулалт 

• гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд хүлээлгэх 
хариуцлагын талаарх заалт 

• гаалийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрт гомдол гаргах, гомдлыг 
хянан шийдвэрлэсэн дээд шатны байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрт 
гомдол гаргах журам 

• гадаад худалдаа, гаалийн асуудлаар гадаад улстай байгуулсан гэрээ, 
хэлэлцээр, түүний зохицуулалт 

• мэдээлэл, зөвлөгөө, лавлагаа өгөх чиг үүрэг бүхий нэгж, алба хаагчтай холбоо 
барих мэдээлэл 

• ногдуулах төлбөр, хураамж, түүнийг ногдуулах 
• болсон үндэслэл, хариуцах байгууллага болон төлбөрийг хэзээ, хэрхэн хийх 

тухай мэдээлэл. 



МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ ГААЛИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАХ 

ЦАХИМ БИЧИГ БАРИМТАД ДАРААХ БИЧИГ 

БАРИМТ ХАМААРНА /24.4/ 

• гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны 

мэдүүлэг 

• ачааны манифест 

• зөрчлийн тухай тэмдэглэл 

• санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөтлөх маягт 

• төлбөрийн баримт 

• статистикийн мэдээлэл 

• лавлагаа мэдээлэл 

• гаалийн байгууллагын шийдвэр, албан тоот 

ЦАХИМ БИЧИГ БАРИМТЫН  

ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮЙЛЧЛЭЛ  

Энэ хуулийн 24.4-т заасны дагуу 

баталгаажуулсан цахим бичиг баримтыг 

албан ёсны, хүчин төгөлдөр бичиг 

баримт гэж тооцно. 

Гаалийн цахим мэдээллийн системээс 

үүссэн цахим бичиг баримтыг тоон 

гарын үсэг, нууц үг, хувийн дугаар, 

цахим үнэмлэх зэрэг дэвшилтэт аргаас 

аль тохиромжтойг сонгон 

баталгаажуулна. 



http://www.customs.gov.mn 


