
 

 

                       

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС 
5.6 дугаар зүйл. Хууль бусаар зэвсэг эзэмших 
  
7. Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр галт зэвсэг, сум 
импортолсон, худалдсан нь эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол тухайн галт 
зэвсэг, сумыг хурааж хүнийг гурван зуун 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн 
этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

 

       БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР  
 
 

   
 9. Галт зэвсэг, сумыг улсын хилээр 
нэвтрүүлэх журам зөрчсөн нь эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг нэг 
зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, 
хуулийн этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

 ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИАС 
 

... 18.5 дугаар зүйл. Улсын хилээр барааг 
хууль бусаар нэвтрүүлэх 

 
 

   
1. Хууль, Монгол Улсын олон улсын 

гэрээнд заасны дагуу хориглосон, 
хязгаарлалт тогтоосон барааг Монгол Улсын 
хилээр, гаалийн хилээр хууль бусаар 
нэвтрүүлсэн бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс 
таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун 
дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл 
хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, 
эсхүл нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ. 

ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМ, ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ 
АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЭЛ ГААЛИЙН 

ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ 
 

 

 
 
 
 

 

 
2. Байлдааны галт зэвсэг, галт 

хэрэгсэл, цөмийн бодис, цацраг идэвхт 
хаягдал, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг улсын 
хилээр хууль бусаар нэвтрүүлж үйлдсэн бол 
таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин 
долоон мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил 
хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, 
эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. 

 
Та галт зэвсэг түүнтэй адилтгах хэрэгсэл авч 

яваа бол зорчигчийн гаалийн мэдүүлгээр 
бичгээр гаальд мэдүүлэхийг Анхаарна уу. 
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ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТУХАЙ хуулиас Улсын хилээр импортлох зөвшөөрөл 
олгох байгууллага: 

 

... 3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр 
томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: Иргэний зориулалттай галт зэвсэг
3.1.1.“галт зэвсэг” гэж дарины шаталтаас 
үүссэн өндөр даралтын хүчээр сумны хошуу 
болон үрэл гол төмрөөс шидэгдэж амьд 
болон бусад биетийг гэмтээх, хөнөөх, устгах 
зориулалт бүхий буудлагын хэрэгслийг; 

-Иргэнд (21 нас хүрсэн Монгол Улсын 
иргэнд) ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төв 

-Хуулийн этгээдэд (үйл ажиллагааны 
тусгай зөвөөрөлтэй)  Хууль зүйн яам

 

3.1.2.“сум” гэж галт зэвсэгт зориулагдсан 
хонгио, бялт, дарин цэнэг, хошуу бүгд нэг 
биет болж угсрагдсан, эсхүл гол төмөрт хийж 
буудлага үйлдэх зориулалттай бүрдэл 
хэсгийг; 

 
Харуул хамгаалалтын 

зориулалттай галт зэвсэг 
 

ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМ, ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ 
АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЭЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР 
НЭВТРҮҮЛЭХ 

3.1.3.“байлдааны зориулалттай галт зэвсэг” 
гэж байлдааны болон тусгай ажиллагаанд 
ашиглах зэвсэг, галт хэрэгсэл, түүний эд 
ангийг; 

-Хуулийн итгээдэд (үйл ажиллагааны 
тусгай зөвөөрөлтэй)  Хууль зүйн яам 

 -Галт зэвсэг өмчлөх эрхтэй Монгол 
Улсын иргэн өөрөө өмчлөх зорилгоор энэ 
хуулиар хориглоогүй нэг галт зэвсгийг жилд 
нэг удаа улсын хилээр оруулах эрхтэй. Иргэн 
өөрөө өмчлөх зорилгоор оруулж ирсэн галт 
зэвсгийг оруулж ирснээс хойш гурван жилийн 
дотор бусдад худалдах, бэлэглэхийг 
хориглоно. 

Хууль сахиулах албаны зориулалтай 
галт зэвсэг  

3.1.4.“галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл” гэж 
галт зэвсгээс бусад хийн буу, хавчаахай 
болон ан агнах, спорт-сургалт, үзмэр, 
цуглуулгын зориулалттай хэрэгслийг;... 

-Хууль сахиулах байгууллагад Хууль 
зүйн яам 

 
 

... 4.1.Галт зэвсгийг ашиглаж байгаа 
зориулалтаар нь доор дурдсанаар ангилна: 

 

- Галт зэвсгийг улсын хилээр 
нэвтрүүлэх зөвшөөрлийг олгох эсэхийг 
цагдаагийн байгууллага ажлын таван өдрийн 
дотор шийдвэрлэнэ. 

4.1.1.иргэний; 
4.1.2.харуул хамгаалалтын; 
4.1.3.хууль сахиулах албаны; - 21 нас хүрсэн, иргэний эрх зүйн бүрэн 

чадамжтай, галт зэвсэг ашиглаж гэмт хэрэг 
санаатай үйлдэж байгаагүй, галт зэвсэг 
эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй 
ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ 
авсан Монгол Улсын иргэн иргэний 
зориулалттай галт зэвсэг өмчилж болно. Энэ 
шаардлагыг хангасан Монгол Улсын иргэн 
галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын 
хилээр оруулж болно. 

4.1.4.байлдааны... 

 

 
Байлдааны зориулалттай галт 

зэвсэг 
-Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 
170-р   тогтоол, Хууль зүйн яам 

 
 


