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Шинэ Эм, Эмнэлгийн Хэрэгслийн Хяналт,  

Зохицуулалтын Газрын эрх үүрэг 

 

      2020 оны 12 сар хүртэл эмийн импорт, экспорт болон түгээлттэй 

холбоотой зохицуулалтыг Эрүүл Мэндийн Яам, Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн Төв 

болон Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын холбогдох газар, хэлтсүүд тус тусын 

хамаарах чиг үүргийн дагуу хариуцаж ажилладаг байсан. 2018 оны эм зүйн салбарын 

үзүүлэлтээр Монгол улсад 2018 оны байдлаар нийт 362.5 тэрбум төгрөгийн 

(ойролцоогоор 127.2 сая ам.доллар) эмийн импорт, 299 тэрбум төгрөгийн 

(ойролцоогоор 105 сая ам.доллар) борлуулалт (бөөний үнээр) хийсэн нь 2017 онтой 

харьцуулахад эмийн импорт 128.4 тэрбум төгрөгөөр(ойролцоогоор 45 сая ам.доллар), 

эмийн борлуулалт 77.8 тэрбум төгрөгөөр(ойролцоогоор 27.2 сая ам.доллар) тус тус 

өссөн үзүүлэлттэй байна. 1 

 
 

BioMed Central Public Health сэтгүүлийн бие даасан судалгааны 2020 оны  үзүүлэлтээр 

Улаанбаатар хот болон 4 аймгаас авсан нийт 1770  эмийн бүтээгдэхүүний сорьцоос 179 

буюу 10,1% нь стандартын шаардлагад нийцэхгүй, 76 буюу 4,3% нь Монгол Улсын 

бүртгэлд хамрагдаагүй эм байсан.2 

 
1 http://hdc.gov.mn/media/files/2018_Kedu7Vn.pdf 
2 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-08897-x 
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Эмийн зах зээлд төрийн зохицуулалт, хяналт хийх бүтэц нэгдмэл биш, оновчгүй байгаа 

учир шинээр Засгийн Газрын Агентлаг байгуулах нь зүйтэй гэж үзсэн тул 2020 оны 12 

сарын 16-ны Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоолоор шинэ Эм, Эмнэлгийн Хэрэгслийн 

Хяналт Зохицуулалтын газар байгуулагдсан байнa.3  

Шинээр байгуулагдсан Эм, Эмнэлгийн Хэрэгслийн Хяналт, Зохицуулалтын Газар нь 

хуульд зааснаар дараах эрх, үүргийг хүлээнэ. 

 

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн импорт 

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллага нь эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 

импортлох болон экспортлоход Эм, Эмнэлгийн Хэрэгслийн Хяналт Зохицуулалтын 

Газраас лиценз авна. 

Импортын болон экспортын лицензийн бичигт эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэр, хэлбэр, 

тун, тоо хэмжээ, үйлдвэрлэгчийн нэр, улсын хилээр нэвтрүүлэх хугацаа, хилийн боомтыг 

заасан байна. 

Эм, Эмийн Хэрэгслийн Хяналт Зохицуулалтын Газар 

импортын лицензийг дараах эм, эмийн хэрэгсэлд олгоно. 

 

a) Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн дээж; 
b) Хандив, тусламжийн эм; 
c) Засгийн газрын гэрээний дагуу олон улсын байгууллагын шугамаар худалдан 

авсан эм; 
d) Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах шаардлагаар худалдааны гэрээг зөвхөн нэг 

этгээдтэй байгуулах боломжтой, түүнийг орлуулах этгээд байхгүй эм; 
e) Өнчин эм; 
f) Судалгаа, шинжилгээний ажил, эмнэлзүйн туршилтад хэрэглэх эм; 
g) Үзэсгэлэн яармагт оролцуулах эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт 

бүтээгдэхүүний загвар; 
h) Эмийн туслах бодис; болон 
i) Уламжлалт эмийн түүхий эд. 

 

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, экспортлоход хориглох зүйлс 

a) Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхээр тогтоосон хилийн боомтоос өөр боомтоор 
эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх; 

b) “Монгол Улсад үйлдвэрлэв” гэсэн шошго, стандартын дугаартай эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийг импортлох; 

c) Тусгай зөвшөөрөлгүй хуулийн этгээд, иргэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн 
идэвхт бүтээгдэхүүнийг импортлох; болон 

 
3  https://www.legalinfo.mn/law/details/15843?lawid=15843 

https://www.legalinfo.mn/law/details/15843?lawid=15843


  

www.gratanet.com  4 

d) Импортын болон экспортын лицензийн бичигт заасан нэр, хэлбэр, тун, тоо 
хэмжээнээс илүү буюу өөр нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг улсын хилээр 
нэвтрүүлэхийг тус тус хориглоно. 

 

     Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар нь Засгийн газраас баталсан 

жагсаалтын дагуу олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмийн үйлдвэр, ханган 

нийлүүлэгчтэй шууд гэрээ байгуулж, дархлаажуулах бэлдмэл, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 

импортоор шууд нийлүүлэх эрхийг олгож болно. 

 

2.  Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн түгээлт 

Шинээр байгуулагдсан Эм, Эмнэлгийн Хэрэгслийн Хяналт Зохицуулалтын Газар нь эм,  

эмнэлгийн хэрэгслийн түгээлт буюу борлуулалттай холбоотойгоор хуульд заасны дагуу 

эмийн чанарын судалгаа, үнийн тандалт, худалдах тусгай зөвшөөрөл, зар 

сурталчилгааны зөвшөөрөл олгох эрх, үүрэгтэй. Үүнд:  

• Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэл хийх; 

• Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын судалгаа, тандалт 

хийх; 

• Худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох; 

• Чанарын баталгаажуулалт хийх; 

• Эмийн үйлдвэрлэлийн стандарт (GMP)-ийн шаардлагыг хангасан тухай батламж 

олгох; 

• Эм зүйн үйл ажиллагаанд тавих мэргэжлийн хяналт, шалгалт; 

• Эмийн гаж нөлөөнд тавих хяналт тавих; 

• Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны зөвшөөрөл олгох, 

хяналт тавих; 

• Зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн зохицуулалтыг хийх, хяналт тавих болон 

үүнтэй холбоотой асуудлаар нэгдсэн зохицуулалт хийнэ.4 

 

Шинээр Эм, Эмнэлгийн Хэрэгслийн Хяналт Зохицуулалтын Газар байгуулагдсанаар эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, импорт, экспорт, 

 
4 https://www.legalinfo.mn/law/details/85?lawid=85 

https://www.legalinfo.mn/law/details/85?lawid=85
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худалдаа, түгээлт, хяналттай холбоотой үйл ажиллагаа нь төрийн зүгээс нэгдсэн 

зохицуулалттай болж байгаа юм. 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн 

Партнер В.Болормаагийн bvolodya@gratanet.com  хаягаар эсвэл 976 70155031 утсаар 

холбоо барина уу.  

 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн Монгол 

дах оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү хууль зүйн 

мэдээллийг бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл өгөх 

зорилготой бөгөөд тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. 

Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө өөрсдийн 

нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү хууль зүйн 

мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр дагавар, хохирлыг бид хариуцахгүй.  

  


