
ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 

ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Дэлхий дахинд тархаад буй коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар 

тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зорилгоор Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 

оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын 

оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэхээр импортоор оруулж байгаа оношлуур, эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг 

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай  хуулийг баталсан бөгөөд үйлчлэх хугацаа 

2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр дуусгавар болсон.  

Хуулийн үйлчлэх хугацаанд Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 04 

дүгээр сарын 15-ны өдрийн “Жагсаалт батлах тухай” 132 дугаар тогтоолын дагуу 

нийт 3872 бүрдүүлэлтээр, 257 аж ахуйн нэгжийн,   615 нэр төрлийн 

1,109,099,984,492 төгрөгийн үнийн дүн бүхий оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

тэдгээрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис зэрэг 

жагсаалтад туссан бараанд ногдуулсан 32,6 тэрбум төгрөгийн гаалийн албан 

татвараас чөлөөлсөн. Энэ нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй зохион 

байгуулах, нөөцийг тасралтгүй бүрдүүлэх, эм, эмнэлгийн хэрэгсэлтэй холбоотой 

үнийн хөөрөгдөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд учрах санхүүгийн 

дарамтыг бууруулах зэрэгт бодит дэмжлэг болсон.  

Дэлхий нийтэд коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын тархалт 

2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 225 улс орон, нутаг дэвсгэрийг 

хамарч,  424,8 сая хүн өвчилж, 5,9 сая хүн нас барж, 355,8 сая хүн эмчлэгдэн бүрэн 

эдгэсэн байна.    

Манай улсад Коронавируст халдвар (КОВИД-19)  2022 оны 02 дугаар сарын 

23-ны өдрийн байдлаар 525 тохиолдол шинээр батлагдаж, нийт батлагдсан 

тохиолдлын тоо 903,150 бүртгэгдсэн байна. Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын 

шинэ хувилбар болох “Омикрон” хувилбарын тархалт манай улсад буурч байгаа 

боловч дэлхийн бусад улс оронд тархалт өндөр хэвээр байна. КОВИД-19 

батлагдсан 3409 тохиолдол Улаанбаатар хот, 21 аймгийн нийт 44 эрүүл мэндийн 

байгууллагад хэвтэн эмчлүүлж байна.   

Иймд коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, тэдгээрийн түүхий эд, оношлуур, тоног төхөөрөмж, ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг гаалийн албан татвараас үргэлжлүүлэн чөлөөлөх 

шаардлагатай байна.  

Мөн коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын үед ашиглагдаж байгаа дотоодын 

үйлдвэрийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн түүхий эд 100 хувь импортоос хамааралтай 

байдаг ба дотоодын үйлдвэрүүд Гаалийн албан татварт 2019 онд 515,862,942 

төгрөг, 2020 онд 805,026,323 төгрөг, 2021 онд 1,066,365,609 төгрөг тус тус 

төлсөн байна. 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсэгт 

“Импорт орлох эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үндэсний үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжих 

бодлого баримтална” гэсэн заалтын хүрээнд үндэсний үйлдвэрлэлийн 

бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах, үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд тэдний 



импортлон оруулж байгаа түүхий эд, савлагааны материал, туслах материалын 

гаалийн татварт хөнгөлөлт үзүүлэх шаардлагатай байна.  

Иймд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж, дүгнэлт, холбогдох 

бусад байгууллагуудын саналд үндэслэн энэхүү хуулийн төслийг боловсрууллаа. 

      

-----оОо------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 

ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Дэлхий дахинд тархаад буй коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар 

тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зорилгоор Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 

оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын 

оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэхээр импортоор оруулж байгаа оношлуур, эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг 

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай  хуулийг баталсан бөгөөд үйлчлэх хугацаа 

2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр дуусгавар болсон.  

Хуулийн үйлчлэх хугацаанд Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 04 

дүгээр сарын 15-ны өдрийн “Жагсаалт батлах тухай” 132 дугаар тогтоолын дагуу 

нийт 3872 бүрдүүлэлтээр, 257 аж ахуйн нэгжийн,   615 нэр төрлийн 

1,109,099,984,492 төгрөгийн үнийн дүн бүхий оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

тэдгээрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис зэрэг 

жагсаалтад туссан бараанд ногдуулсан 68,9 тэрбум төгрөгийн нэмэгдсэн өртгийн 

албан татвараас чөлөөлөгдсөн байна. Энэ нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг 

алдалгүй зохион байгуулах, нөөцийг тасралтгүй бүрдүүлэх, эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэлтэй холбоотой үнийн хөөрөгдөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд 

учрах санхүүгийн дарамтыг бууруулах зэрэгт бодит дэмжлэг болсон.  

Дэлхий нийтэд коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын тархалт 

2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 225 улс орон, нутаг дэвсгэрийг 

хамарч,  424,8 сая хүн өвчилж, 5,9 сая хүн нас барж, 355,8 сая хүн эмчлэгдэн бүрэн 

эдгэсэн байна.    

Манай улсад Коронавируст халдвар (КОВИД-19)  2022 оны 02 дугаар сарын 

23-ны өдрийн байдлаар 525 тохиолдол шинээр батлагдаж, нийт батлагдсан 

тохиолдлын тоо 903,150 бүртгэгдсэн байна. Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын 

шинэ хувилбар болох “Омикрон” хувилбарын тархалт манай улсад буурч байгаа 

боловч дэлхийн бусад улс оронд тархалт өндөр хэвээр байна. КОВИД-19 

батлагдсан 3409 тохиолдол Улаанбаатар хот, 21 аймгийн нийт 44 эрүүл мэндийн 

байгууллагад хэвтэн эмчлүүлж байна.   

Иймд коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, тэдгээрийн түүхий эд, оношлуур, тоног төхөөрөмж, ариутгал 

халдваргүйтгэлийн бодисыг гаалийн албан татвараас үргэлжлүүлэн чөлөөлөх 

шаардлагатай байна.  

Мөн коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын үед ашиглагдаж байгаа дотоодын 

үйлдвэрийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн түүхий эд 100 хувь импортоос хамааралтай 

байдаг ба дотоодын үйлдвэрүүд Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ)-т 2019 

онд 1,049,658,078 төгрөг, 2020 онд 1,650,537,094 төгрөг, 2021 онд 2,255,754,318 

төгрөгийн татвар тус тус төлсөн байна 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсэгт 

“Импорт орлох эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үндэсний үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжих 

бодлого баримтална” гэсэн заалтын хүрээнд үндэсний үйлдвэрлэлийн 

бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах, үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд тэдний 



импортлон оруулж байгаа түүхий эд, савлагааны материал, туслах материалын 

нэмэгдсэн өртгийн албан татварт хөнгөлөлт үзүүлэх шаардлагатай байна.  

Иймд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж, дүгнэлт, холбогдох 

бусад байгууллагуудын саналд үндэслэн энэхүү хуулийн төслийг боловсрууллаа. 
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ГААЛИЙН БОЛОН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ 

ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГЫГ УРЬДЧИЛАН ТАНДАХ, 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЛААР  

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

 

Гарчиг 

НЭГ. Асуудалд дүн шинжилгээ хийх 

1.1 . Асуудлын хамрах хүрээ 

1.2 . Тухайн асуудлаар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй    

  этгээдүүд 

1.3 . Асуудлыг үүсгэж буй учир шалтгаан 

ХОЁР. Асуудлыг шийдвэрлэх зорилго 

2.1. Гол зорилго, зорилт 

ГУРАВ. Асуудлыг зохицуулах хувилбарууд, тэдгээрийн харьцуулалт 

3.1. Асуудлыг зохицуулах хувилбарууд 

3.2. Зохицуулалтын хувилбаруудын эерэг болон сөрөг талыг харьцуулсан 

тухай 

3.3. Хамгийн үр дүнтэй хувилбарын тухай 

ДӨРӨВ. Зохицуулалтын хувилбарын үр нөлөөний талаар 

4.1. Хүний эрх, нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөө 

   4.1.1. Хүний эрхэд үзүүлэх үр нөлөө 

   4.1.2. Эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө 

   4.1.3. Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө 

   4.1.4. Байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөө 

4.2. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, бусад    

       хууль тогтоомжтой нийцэж байгаа эсэх талаар 

ТАВ. Тухайн зохицуулалтын талаарх олон улсын болон бусад улсын эрх зүйн 

зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа 

ЗУРГАА. Дүгнэлт 



НЭГ. АСУУДАЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ 

1.1. ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ТҮҮНИЙ ЦАР ХҮРЭЭ, ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР 

ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн 
төслийн үp нөлөөний үнэлгээг "Хууль тогтоомжийн төслийн үp нөлөөг үнэлэх 
аргачлалын дагуу унэлсэн. Yr үнэлгээг шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр тодорхойллоо. 
Үүнд: 

 

1.1.Асуудлын хамрах хүрээ. 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улс орнуудад зөвлөж байгаа эмийн 

үнийн зохицуулалтын аргад зааснаар татварыг тэглэх болон бууруулах замаар 

эмийн үнийг бууруулах боломжтой талаар заасан байдаг. Энэ хүрээнд Монгол 

Улсын Их Хурлаас 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр Коронавируст халдвар 

/COVID-19/-ын цар тахлын оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэхээр импортоор оруулж 

байгаа оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, 

халдваргүйтгэлийн бодисыг Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай  хуулийг 

баталсан бөгөөд үйлчлэх хугацаа 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр 

дуусгавар болсон.  

Хуулийн үйлчлэх хугацаанд 257 аж ахуйн нэгжийн 615 нэр төрлийн 

388,068,574 ам.доллар буюу 1,109,099,984,492 төгрөгийн оношлуур, эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, тэдгээрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн 

бодис зэрэг Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 

132 дугаар тогтоолоор батлагдсан жагсаалтад тусгагдсан бараанд ногдуулсан 

гаалийн 32,6 тэрбум төгрөгийн  татвараас чөлөөлсөн нь нь нөөцийг тасралтгүй 

бүрдүүлэх, үнийн хөөрөгдөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд учрах 

санхүүгийн дарамтыг бууруулах эрх зүйн томоохон дэмжлэг болж чадсан. 

Импортын мэдээлэл: 

№ 
132 тогтоолд орсон барааны 

нэр  
2021 онд импорт хийсэн 

тоо хэмжээ  

Импортолсон 
байгууллагын 

тоо  

1 
Ковид-19 PCR ялгах болон 
тодорхойлох оношлуур  

 44,270,051 ширхэг   13 байгууллага 

2 
Ковид-19 түргэвчилсэн 
оношлуур  

11,848,003 ширхэг  32 байгууллага 

3 Фавипиравир 2,599,500 6 байгууллага 

4 Хөвөн бамбар  4,384,580 ширхэг  26 байгууллага 

5 Азитромицин №3 1,148,916 ширхэг  11 байгууллага 

6 Арбидол 48,187,560 ширхэг  21 байгууллага 

7 Ривавирин 400 ширхэг  1 байгууллага 

8 Интерферон  19,613,328 ширхэг 6 байгууллага 

9 Пиперациллин+Тазобактам 4,024 ширхэг 1 байгууллага 

10 Левофлоксацин  4,382,380 ширхэг 9 байгууллага 

11 
  

Вакцин      

Спутник  114,200 хүн/тун 2 байгууллага 



 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлсноор өрх гэр өөрийн 

төлбөрийн чадварынхаа 40% буюу түүнээс дээш хэмжээний зардлыг эрүүл 

мэндийн бараа, үйлчилгээнд зарцуулж байвал санхүүгийн сүйрэлд орно гэж үздэг.  

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын үед шаардлагатай эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, тэдгээрийн түүхий эд, урвалж оношлуур, тоног төхөөрөмж, 

ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг татвараас чөлөөлснөөр хүртээмжийг 

нэмэгдүүлж, иргэдэд учрах санхүүгийн дарамтыг бууруулж, эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой юм.  

1.2 Тухайн асуудлаар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй 

этгээдүүд 

Дээрх асуудлаар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөж  байгаа бүлэг, 

иргэд, аж ахуй нэгжийг дараах байдлаар тодорхойлж байна: 

- Манай улсын хэмжээнд импортоор эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж 
оношлуур, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис, эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн чиглэлээр ханган нийлүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг 384 
(давхардсан тоогоор) компани байдаг1. (Зураг 1.) 
 

Зураг 1. Эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн чиглэл, тоо 2020 
оны байдлаар 

  

 

1Эм зүйн салбарын үзүүлэлт – 2020 .  
 

Эм-258 

(67%)

Эмн.хэр 296 

( 77%)

Урв.онош-

78 (20%)

Протез-45

(12%)

БИБ-102 

(26%)

Тон.төх-…

АХ-ийн 

бодис -12 

(3%)

Эм

Эмнэлгийн 

хэрэгсэл

Тоног 

төхөөрөмж

Биологийн 

идэвхт 

бүтээгдэхүүн
Урвалж 

оношлуур

Протез

  
  

Pfizer  18,402 хүн/тун 1 байгууллага 

Verocell 4,473,450 хүн/тун  1 байгууллага 

12 Тоцилизумаб 2,000 ширхэг  1 байгууллага 

13 молнупиравир  40,000 ширхэг  1 байгууллага 



- Монгол Улсын иргэд боломжийн үнэтэй эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хангагдах 
эрх хөндөгдөнө.  

1.3  Асуудлыг үүсгэж буй учир шалтгаан 

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахалтай холбоотой Дэлхийн 

ихэнх улс оронд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хэрэгцээ эрс нэмэгдэж, нийлүүлэгч улс 

орнууд хөл хорио тогтоож, тээвэрлэлт саатсантай холбоотой эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисын тасалдал үүсэх, 

үнэ өсөх, улмаар эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ доголдох эрсдэлтэй байна.  

Өнгөрсөн оны 10 дугаар сараас хойш БНХАУ хилээ хаасан, тээвэрлэлтийн 

явцад ариутгал, халдваргүйтгэл хийх зэрэг нэмэлт зардлууд гарч байгаатай 

холбоотойгоор тээвэрлэлтийн зардал өссөн. Түүнчлэн Коронавируст халдвар 

(Ковид-19) цар тахлын улмаас дэлхий дахинд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, түүхий эдийн 

эрэлт, хэрэгцээ эрс нэмэгдэн, хомстол үүсэж байгаа нь эмийн үнэд нөлөөлж байна. 

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл иргэдийн гар дээр очиход гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн 

албан татвар, ХАОАТ, даатгал, тээвэр, хангамжийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

зардал, ашиг зэрэг зардлууд нэмэгдэж очдог.  

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 

нөөцийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын нөөц 

сангийн хөрөнгө, олон улсын байгууллагын хандив тусламж болон эм ханган 

нийлүүлэх байгууллагын импортолж буй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодисын хэрэгцээг тооцоолон ажиллаж байна. 

 
ХОЁР. АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЗОРИЛГО 

2.1. Гол зорилго, зорилт 

Хуулийн зорилго: “эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тэдгээрийн түүхий эд, урвалж оношлуур, 

тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг татвараас чөлөөлснөөр 

хүртээмжийг нэмэгдүүлж, иргэдэд учрах санхүүгийн дарамтыг бууруулж, эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангахад чиглэгдэнэ.” 

 

 
ГУРАВ. АСУУДЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ХУВИЛБАРУУД, ТЭДГЭЭРИЙН ЭЕРЭГ 

БОЛОН СӨРӨГ ТАЛЫГ ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ 
 

3.1,3.2 Зохицуулалтын хувилбарууд түүний эерэг, сөрөг талыг харьцуулсан 

байдал 

№ 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХУВИЛБАР 
ЗОРИЛГОД ХҮРЭХ 

БАЙДАЛ 

ЗАРДАЛ, ҮР 
ӨГӨӨЖИЙН 
ХАРЬЦАА 

ҮР ДҮН 

1 Тэг хувилбар 

Асуудлын зорилго 
хангагдахгүй учраас 
тэг зохицуулалт манай 
тохиолдолд 
шаардлагагүй. 

Зардал гарахгүй, 
импортлогч 
байгууллагад  
татварын 
дарамт байсаар 
байна. 

Сөрөг үр 
дагавартай 



2 

Хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр ухуулга, 
сурталчилгаа хийх 

Албан татвараас 
чөлөөлөх асуудал энэ 
зохицуулалтын 
хувилбарын хувьд 
оновчгүй буюу 
шаардлагагүй.   

Хэвлэл 
мэдээлэл, олон 
нийтэд 
таниулахтай 
холбоотой 
сургалт, 
нэвтрүүлэг, 
ухуулга хийх 
нэмэлт зардал 
гарах боловч 
асуудлыг үүсгэж 
байгаа гол 
шалтгааныг 
арилгахад 
нөлөөлж, сөрөг 
үр дагаврыг 
бууруулж 
чадахгүй. 

Үр дүнгүй 

3 

Зах зээлийн эдийн 
засгийн 
хэрэгслүүдийг 
ашиглан төрөөс 
зохицуулалт хийх  

Эдийн засгийн арга 
хэрэгслээр зохицуулах 
боломжгүй. 

Зардал 
шаардагдана. 
Асуудлыг үүсгэж 
байгаа гол 
шалтгааныг 
арилгахад 
нөлөөлж, сөрөг 
үр дагаврыг 
бууруулж 
чадахгүй 

Тодорхой 
үр дүнд 
хүрэхгүй 

4 
Төрөөс санхүүгийн 
интервенци хийх 

Асуудал үүссэн гол 
шалтгаантай 
холбоогүй тул 
зорилгод хүрэх 
боломжгүй 

Асуудлыг үүсгэж 
байгаа гол 
шалтгааныг 
арилгахад 
нөлөөлж, сөрөг 
үр дагаврыг 
бууруулж 
чадахгүй 

Үр дүнгүй 

5 

Төрийн бус 
байгууллага, 
хувийн хэвшлээр 
гүйцэтгүүлэх 

Төрийн бус 
байгууллага, хувийн 
хэвшлээр гүйцэтгүүлэх 
боломжгүй. 

Асуудлыг үүсгэж 
байгаа гол 
шалтгааныг 
арилгахад 
нөлөөлж, сөрөг 
үр дагаврыг 
арилгаж 
чадахгүй 

Үр дүнгүй 

6 
Захиргааны 
шийдвэр гаргах 

Бүрэн шийдвэрлэж 
чадахгүй.  

Асуудлыг үүсгэж 
байгаа 
шалтгааныг 
арилгахад 
цогцоор 
нөлөөлж сөрөг 
үр дагаврыг 

Тодорхой 
үр дүнд 

хүрэхгүй. 



бүрэн бууруулж 
чадахгүй. 

7 
Хууль тогтоомжийн 
төсөл 
боловсруулах 

Эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл, тэдгээрийн 
түүхий эд, урвалж 
оношлуур, тоног 
төхөөрөмж, ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийн 
бодисыг татвараас 
чөлөөлснөөр 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, иргэдэд 
учрах санхүүгийн 
дарамтыг бууруулж, 
эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний 
тасралтгүй байдлыг 
хангах боломж бүрдэх 
тул асуудлыг 
шийдвэрлэх бөгөөд 
зорилгод хүрэх 
боломжтой. 

Зардал гарах 
боловч энэ 
хувилбар нь 
асуудлыг үүсгэж 
байгаа гол 
шалтгааныг 
шийдвэрлэхэд 
чухал нөлөө 
үзүүлэх 
боломжтой. 

Үр дүнтэй 

 

3.3. Хамгийн үр дүнтэй хувилбарын тухай 

Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр ухуулга, сурталчилгаа хийх замаар иргэд, 

олон нийтийг мэдээллээр хангах, зах зээлийн эдийн засгийн хэрэгслүүдийг ашиглан 

төрөөс зохицуулалт хийх, эсхүл төрөөс санхүүгийн интервенци хийх, захиргааны 

шийдвэр гаргаснаар тухайн асуудлыг үүсгэж байгаа гол шалтгааныг шийдвэрлэж, 

дэвшүүлсэн зорилгод хүрэх боломжгүй. 

Иймд асуудлын мөн чанар, цар хүрээг харгалзан Коронавируст халдвар 

/COVID-19/-ын цар тахлын оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэх зорилгоор импортоор 

оруулж байгаа оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тэдгээрийн түүхий эд, тоног 

төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг Гаалийн болон НӨАТ-аас 

чөлөөлөх тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 

боловсруулах шаардлагатай байна. 

 

ДӨРӨВ. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХУВИЛБАРЫН ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЛААР 

4.1. Хүний эрх, нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөө 

 4.1.1. Хүний эрхэд үзүүлэх үр нөлөө 

Үзүүлэх үр 

нөлөө 

Холбогдох 

асуулт 
Хариулт Тайлбар 

1.Хүний 

эрхийн суурь 

зарчмуудад 

1.1.Ялгаварлан гадуурхахгүй ба тэгш байх 

1.1.1.Ялгаварлан 

гадуурхахыг 

хориглох эсэх 

Тийм  Үгүй 
Хүний эрхийн зөрчлийг 

агуулаагүй 



нийцэж 

байгаа эсэх 

 1.1.2.Ялгаварлан 

гадуурхсан буюу 

аль нэг бүлэгт 

давуу байдал 

үүсгэх эсэх 

Тийм Үгүй 

Хүний эрхийг хязгаарласан 

зохицуулалт агуулаагүй, тэгш 

хандлагатай 

 1.1.3.Тодорхой 

эмзэг бүлгийн 

нөхцөл байдлыг 

сайжруулах 

зорилгоор авч 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ бол олон 

улсын болон 

үндэсний хууль 

тогтоомжид заасан 

хүний эрхийн хэм 

хэмжээтэй нийцэж 

байгаа эсэх 

Тийм Үгүй 
Олон нийтийн эрхийг аливаа  

хэлбэрээр зөрчөөгүй 

1.2.Оролцоог хангах   

1.2.1.Зохицуулалт

ын хувилбарыг 

сонгохдоо 

оролцоог хангасан 

эсэх, ялангуяа 

эмзэг бүлэг, 

цөөнхийн оролцох 

боломжийг 

бүрдүүлсэн эсэх 

Тийм Үгүй 

Импортлогч байгууллагуудын 

бодит нөхцөл байдлыг 

судалсан. 

1.2.2.Зохицуулалт

ыг бий болгосноор 

эрх, хууль ёсны 

ашиг сонирхол нь 

хөндөгдөж байгаа, 

эсхүл хөндөгдөж 

болзошгүй 

иргэдийг 

тодорхойлсон эсэх 

Тийм Үгүй 

Эрх, хууль ёсны ашиг 

сонирхолд нөлөөлөх эсэхийг 

тогтоож, үр нөлөөг тооцсон. 

1.3.Хууль дээдлэх зарчим ба сайн засаглал, хариуцлага 

1.3.1.Зохицуулалт

ыг бий болгосноор 

хүний эрхийг 

хөхүүлэн дэмжих, 

хангах, хамгаалах 

явцад ахиц дэвшил 

гарах эсэх 

Тийм Үгүй 

Хүн бүрд олгогдсон  тэгш 

боломж, тэгш эрхийн баталгаа 

бүрдэнэ 



1.3.2.Зохицуулалт

ын хувилбар нь 

хүний эрхийн 

Монгол Улсын 

олон улсын гэрээ, 

хүний эрхийг 

хамгаалах 

механизмын 

талаар НҮБ-аас 

өгсөн зөвлөмжид 

нийцэж байгаа 

эсэх 

Тийм Үгүй 

Хүн бүр тэгш эрхтэй                        

байх нөхцөл, боломжийг 

бүрдүүлэхэд чиглүүлнэ. 

1.3.3.Хүний эрхийг 

зөрчигчдөд 

хүлээлгэх 

хариуцлагыг тусгах 

эсэх 

Тийм Үгүй Зохицуулалт байхгүй 

2.Хүний 

эрхийг 

хязгаарласан 

зохицуулалт 

агуулсан эсэх 

2.1.Зохицуулалт нь 

хүний эрхийг 

хязгаарлах 

тохиолдолд энэ нь 

хууль ёсны ашиг 

сонирхолд нийцсэн 

эсэх 

Тийм Үгүй 
 Ямар нэгэн хязгаарлалт 

хийгдэхгүй. 

2.2.Хязгаарлалт 

тогтоох нь 

зайлшгүй эсэх 

Тийм Үгүй   ----------“----------- 

3.Эрх агуулагч  

 3.1.Зохицуулалты

н хувилбарт 

хамаарах бүлгүүд 

буюу эрх 

агуулагчдыг 

тодорхойлсон эсэх 

Тийм  Үгүй   ----------“----------- 

3.2.Эрх 

агуулагчдыг эмзэг 

байдлаар нь ялгаж 

тодорхойлсон эсэх 

Тийм Үгүй   ----------“----------- 

3.3.Зохицуулалтын 

хувилбар нь энэхүү 

эмзэг бүлгийн 

нөхцөл байдлыг 

харгалзан үзэж, 

тэдний эмзэг 

байдлыг 

Тийм  Үгүй   ----------“----------- 



дээрдүүлэхэд 

чиглэсэн эсэх 

3.4.Эрх 

агуулагчдын, 

ялангуяа эмзэг 

бүлгийн ялгаатай 

хэрэгцээг тооцсон 

мэдрэмжтэй 

зохицуулалтыг 

тусгах эсэх 

(хөгжлийн 

бэрхшээлтэй, 

үндэстний цөөнх, 

хэлний цөөнх, 

гагцхүү эдгээрээр 

хязгаарлахгүй) 

Тийм Үгүй  
Энэ төрлийн зохицуулалт байх 

шаардлагагүй. 

4.Үүрэг 

хүлээгч 

4.1.Үүрэг 

хүлээгчдийг 

тодорхойлсон эсэх 

Тийм  Үгүй 
Төр татвараас чөлөөлөх үүрэг 

хүлээж байна. 

5.Жендэрийн 

эрх тэгш 

байдлыг 

хангах тухай 

хуульд 

нийцүүлсэн 

эсэх 

5.1.Жендэрийн 

үзэл баримтлалыг 

тусгасан эсэх 

Тийм Үгүй  
Жендэрийн тэгш байдлыг 

зөрчих зохицуулалт байхгүй. 

5.2.Эрэгтэй, 

эмэгтэй хүний тэгш 

эрх, тэгш боломж, 

тэгш хандлагын 

баталгааг 

бүрдүүлэх эсэх 

Тийм  Үгүй 

 Хөдөлмөрийн болон 

Жендэрийн тэгш байдлыг 

хангах тухай хуульд заасан 

үйлчлэл хамаарна 

 

4.1.2. Эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө 

Үзүүлэх үр 

нөлөө 

Холбогдох асуудлууд Хариулт Тайлбар 

1.Дэлхийн 

зах зээл дээр 

өрсөлдөх 

чадвар 

 

1.1.Дотоодын аж ахуйн 

нэгж болон гадаадын 

хөрөнгө оруулалттай аж 

ахуйн нэгж хоорондын 

өрсөлдөөнд нөлөө 

үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй  Дотоодын аж ахуйн 

нэгжийн экспортод 

чиглэсэн үйлдвэрлэл 

нэмэгдэнэ. 

1.2.Хил дамнасан 

хөрөнгө оруулалтын 

шилжилт хөдөлгөөнд 

нөлөө үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй   



(эдийн засгийн байршил 

өөрчлөгдөхийг 

оролцуулан) 

1.3.Дэлхийн зах зээл 

дээрх таагүй нөлөөллийг 

Монголын зах зээлд орж 

ирэхээс хамгаалахад 

нөлөөлж чадах эсэх 

Тийм  Үгүй  

2.Дотоодын 

зах зээлийн 

өрсөлдөх 

чадвар 

болон 

тогтвортой 

байдал 

 

2.1.Хэрэглэгчдийн 

шийдвэр гаргах 

боломжийг бууруулах 

эсэх 

Тийм Үгүй   

2.2.Хязгаарлагдмал 

өрсөлдөөний улмаас 

үнийн хөөрөгдлийг бий 

болгох эсэх 

Тийм Үгүй   

2.3.Зах зээлд шинээр 

орж ирж байгаа иргэн, аж 

ахуйн нэгжид бэрхшээл, 

хүндрэл бий болгох эсэх 

Тийм Үгүй   

2.4.Зах зээлд шинээр 

монополийг бий болгох 

эсэх 

Тийм  Үгүй   

3.Аж ахуйн 

нэгжийн 

үйлдвэрлэли

йн болон 

захиргааны 

зардал 

3.1.Зохицуулалтын 

хувилбарыг 

хэрэгжүүлснээр аж ахуйн 

нэгжид шинээр зардал 

үүсэх эсэх 

Тийм Үгүй   

3.2.Санхүүжилтийн эх 

үүсвэр олж авахад нөлөө 

үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй  

3.3.Зах зээлээс тодорхой 

бараа бүтээгдэхүүнийг 

худалдан авахад хүргэх 

эсэх 

Тийм Үгүй   

3.4.Бараа 

бүтээгдэхүүний 

борлуулалтад ямар нэг 

хязгаарлалт, эсхүл хориг 

тавих эсэх 

Тийм  Үгүй   

3.5.Аж ахуйн нэгжийг үйл 

ажиллагаагаа зогсооход 

хүргэх эсэх 

Тийм Үгүй   



4.Мэдээлэх 

үүргийн 

улмаас үүсч 

байгаа 

захиргааны 

зардлын 

ачаалал 

4.1.Хуулийн этгээдэд 

захиргааны шинж 

чанартай нэмэлт зардал 

(Тухайлбал, мэдээлэх, 

тайлан гаргах г.м) бий 

болгох эсэх 

Тийм Үгүй   

5.Өмчлөх эрх 5.1.Өмчлөх эрхийг (үл 

хөдлөх, хөдлөх эд 

хөрөнгө, эдийн бус 

баялаг зэргийг) хөндсөн 

зохицуулалт бий болох 

эсэх 

Тийм Үгүй   

5.2.Өмчлөх эрх олж авах, 

шилжүүлэх болон 

хэрэгжүүлэхэд 

хязгаарлалт бий болгох 

эсэх 

Тийм  Үгүй   

5.3.Оюуны өмчийн 

(патент, барааны тэмдэг, 

зохиогчийн эрх зэрэг) 

эрхийг хөндсөн 

зохицуулалт бий болгох 

эсэх 

Тийм Үгүй   

6.Инноваци 

болон 

судалгаа 

шинжилгээ 

6.1.Судалгаа шинжилгээ, 

нээлт хийх, шинэ бүтээл 

гаргах асуудлыг дэмжих 

эсэх 

Тийм Үгүй   

6.2.Үйлдвэрлэлийн шинэ 

технологи болон шинэ 

бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх, 

дэлгэрүүлэхийг илүү 

хялбар болгох эсэх 

Тийм  Үгүй   

7.Хэрэглэгч 

болон гэр 

бүлийн төсөв 

7.1.Хэрэглээний үнийн 

түвшинд нөлөө үзүүлэх 

эсэх 

Тийм Үгүй   

7.2.Хэрэглэгчдийн хувьд 

дотоодын зах зээлийг 

ашиглах боломж олгох 

эсэх 

Тийм  Үгүй  

7.3.Хэрэглэгчдийн эрх 

ашигт нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй  

7.4.Хувь хүний/гэр 

бүлийн санхүүгийн 

байдалд (шууд буюу урт 

Тийм Үгүй Тоног, төхөөрөмж 

шинэчлэн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл нэмэгдэж, 



хугацааны туршид) 

нөлөө үзүүлэх эсэх 

аж ахуйн нэгжийн 

орлого өсөж, шинэ 

ажлын байр бий болгон, 

ажилтны амьжиргааг 

дээшлүүлэх юм.  

8.Тодорхой 

бүс нутаг, 

салбарууд 

8.1.Тодорхой бүс нутагт 

буюу тодорхой нэг 

чиглэлд ажлын байрыг 

шинээр бий болгох эсэх 

Тийм  Үгүй Татварын хөнгөлөлт 

чөлөөлөлт үзүүлснээр 

улсын төсвийн орлого 

бүрдүүлэлтийг хасаж 

байгаа боловч эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийн 

дотоодын бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл, 

борлуулалт нэмэгдэж 

түүгээр дамжуулан 

улсын татварын болон 

шинэ ажлын байр 

нэмэгдэнэ.  

8.2.Тодорхой бүс нутагт 

буюу тодорхой нэг 

чиглэлд ажлын байр 

багасгах чиглэлээр 

нөлөө үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй   

8.3.Жижиг, дунд үйлдвэр, 

эсхүл аль нэг салбарт 

нөлөө үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй  Дотоодын эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийн 

жижиг, дунд 

үйлдвэрийн салбарын 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлнэ. 

9.Төрийн 

захиргааны 

байгууллага 

9.1.Улсын төсөвт нөлөө 

үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй   

9.2.Шинээр төрийн 

байгууллага байгуулах, 

эсхүл төрийн 

байгууллагад бүтцийн 

өөрчлөлт хийх 

шаардлага тавигдах эсэх 

Тийм  Үгүй   

9.3.Төрийн байгууллагад 

захиргааны шинэ чиг 

үүрэг бий болгох эсэх 

Тийм  Үгүй   

10.Макро 

эдийн 

засгийн 

хүрээнд 

10.1.Эдийн засгийн өсөлт 

болон ажил эрхлэлтийн 

байдалд нөлөө үзүүлэх 

эсэх 

Тийм  Үгүй  Дотоодын эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийн 

жижиг, дунд үйлдвэр 

эрхлэгчдэд хөнгөлөлт 



үзүүлснээр ажлын байр 

нэмэгдэж, татварт 

төвлөрүүлэх орлого 

нэмэгдэнэ. 

10.2.Хөрөнгө оруулалтын 

нөхцөлийг сайжруулах, 

зах зээлийн тогтвортой 

хөгжлийг дэмжих эсэх 

Тийм  Үгүй   

10.3.Инфляци нэмэгдэх 

эсэх 

Тийм Үгүй   

11.Олон 

улсын 

харилцаа 

11.1.Монгол Улсын олон 

улсын гэрээтэй нийцэж 

байгаа эсэх 

Тийм  Үгүй  

 

4.1.3. Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө 

Үзүүлэх үр 

нөлөө 
Холбогдох асуулт Хариулт Тайлбар 

1.Ажил 

эрхлэлтийн 

байдал, 

хөдөлмөрий

н зах зээл 

1.1.Шинээр ажлын байр 

бий болох эсэх 

Тийм  Үгүй Аж ахуйн нэгжийн тоо 

нэмэгдэх, шинээр  

ажлын байр бий болох 

магадлалтай. 

1.2.Шууд болон шууд 

бусаар ажлын байрны 

цомхтгол бий болгох эсэх 

Тийм Үгүй 
 

1.3.Тодорхой ажил 

мэргэжлийн хүмүүс болон 

хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгчдэд нөлөө үзүүлэх 

эсэх 

Тийм Үгүй 

Татварын хөнгөлөлтөөр 

төрөөс дэмжлэг 

үзүүлнэ.   

1.4.Тодорхой насны 

хүмүүсийн ажил 

эрхлэлтийн байдалд 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм  Үгүй 

   

2.Ажлын 

стандарт, 

хөдөлмөрлө

х эрх 

2.1.Ажлын чанар, 

стандартад нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй  Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн 

үйлдвэрлэлд шинэ 

технологи нэвтэрэх 

боломж нэмэгдэнэ. Энэ 

тохиолдолд шууд 

бусаар нөлөөлнө. 

2.2.Ажилчдын эрүүл мэнд, 

хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдалд нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй  Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн 

үйлдвэрлэлд шинэ 

технологи нэвтрэх 



боломж нэмэгдэнэ. Энэ 

тохиолдолд шууд 

бусаар нөлөөлнө. 

2.3.Ажилчдын эрх, үүрэгт 

шууд болон шууд бусаар 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй  

   

2.4.Шинээр ажлын 

стандарт гаргах эсэх 

Тийм  Үгүй  
 

2.5.Ажлын байранд 

технологийн шинэчлэлийг 

хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдсон өөрчлөлт бий 

болгох эсэх 

Тийм  Үгүй  
 

 

3.Нийгмийн 

тодорхой 

бүлгийг 

хамгаалах 

асуудал 

3.1.Шууд болон шууд 

бусаар тэгш бус байдал 

үүсгэх эсэх 

Тийм  Үгүй  

 

3.2.Тодорхой бүлэг болон 

хүмүүст сөрөг нөлөө 

үзүүлэх эсэх. Тухайлбал, 

эмзэг бүлэг, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэд, 

ажилгүй иргэд, үндэстний 

цөөнхөд гэх мэт 

Тийм  Үгүй 

  

3.3.Гадаадын иргэдэд 

илэрхий нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй 
  

4.Төрийн 

удирдлага, 

сайн 

засаглал, 

шүүх эрх 

мэдэл, 

хэвлэл 

мэдээлэл, 

ёс 

суртахуун 

4.1.Засаглалын 

харилцаанд оролцогчдод 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй 

 

4.2.Төрийн 

байгууллагуудын үүрэг, 

үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм  Үгүй 

 

4.3.Төрийн захиргааны 

албан хаагчдын эрх, 

үүрэг, харилцаанд 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй  

 

4.4.Иргэдийн шүүхэд 

хандах, асуудлаа 

шийдвэрлүүлэх эрхэд 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй  

 

4.5.Улс төрийн нам, 

төрийн бус байгууллагын 

үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй  

 



5.Нийтийн 

эрүүл мэнд, 

аюулгүй 

байдал 

5.1.Хувь хүн/нийт хүн 

амын дундаж наслалт, 

өвчлөлт, нас баралтын 

байдалд нөлөөлөх эсэх 

Тийм  Үгүй 

 

5.2.Зохицуулалтын 

хувилбарын улмаас үүсэх 

дуу чимээ, агаар, хөрсний 

чанарын өөрчлөлт хүн 

амын эрүүл мэндэд сөрөг 

нөлөө үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй 

  

5.3.Хүмүүсийн амьдралын 

хэв маяг (хооллолт, 

хөдөлгөөн, архи, тамхины 

хэрэглээ)-т нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй 

  

6.Нийгмийн 

хамгаалал, 

эрүүл мэнд, 

боловсролы

н систем 

6.1.Нийгмийн 

үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжид нөлөөлөх 

эсэх 

Тийм  Үгүй 

  

6.2.Ажилчдын боловсрол, 

шилжилт хөдөлгөөнд 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй Шинэ техник технологи, 

инновацийн хөгжлийг 

даган ажиллах хүчний 

чадавх, боловсрол 

сайжирна.  

6.3.Иргэдийн боловсрол 

(төрийн болон хувийн 

хэвшлийн боловсролын 

байгууллага) олох, 

мэргэжил эзэмших, 

давтан сургалтад 

хамрагдахад сөрөг нөлөө 

үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй 

 

6.4.Нийгмийн болон эрүүл 

мэндийн үйлчилгээ 

авахад сөрөг нөлөө 

үзүүлэх эсэх 

Тийм  Үгүй 

 

6.5.Их, дээд сургуулиудын 

үйл ажиллагаа, өөрийн 

удирдлагад нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй 

 

7.Гэмт 

хэрэг, 

нийгмийн 

аюулгүй 

байдал 

7.1.Нийгмийн аюулгүй 

байдал, гэмт хэргийн 

нөхцөл байдалд нөлөөлөх 

эсэх 

Тийм Үгүй 

 

7.2.Хуулийг албадан 

хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх 

эсэх 

Тийм  Үгүй 

 



7.3.Гэмт хэргийн 

илрүүлэлтэд нөлөө 

үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй  

 

7.4.Гэмт хэргийн 

хохирогчид, гэрчийн эрхэд 

сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэх 

Тийм  Үгүй 

 

8.Соёл 

8.1.Соёлын өвийг 

хамгаалахад нөлөө 

үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй 

 

8.2.Хэл, соёлын ялгаатай 

байдал бий болгох эсэх, 

эсхүл уг ялгаатай байдалд 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй 

 

8.3.Иргэдийн түүх, соёлоо 

хамгаалах оролцоонд 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм  Үгүй 

 

 

4.1.4. Байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөө 

 

 Үзүүлэх үр 

нөлөө 
Холбогдох асуулт Хариулт Тайлбар 

1.Агаар 

1.1.Зохицуулалтын хувилбарын үр 

дүнд агаарын бохирдлыг 

нэмэгдүүлэх эсэх 

Тийм  Үгүй 

  

2.Зам 

тээвэр, 

түлш, эрчим 

хүч 

2.1.Тээврийн хэрэгслийн түлшний 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх/бууруулах 

эсэх 

Тийм Үгүй  

  

2.2.Эрчим хүчний хэрэглээг 

нэмэгдүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй  
  

2.3.Эрчим хүчний үйлдвэрлэлд 

нөлөө үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй  
  

2.4.Тээврийн хэрэгслийн агаарын 

бохирдлыг нэмэгдүүлэх эсэх 

Тийм  Үгүй  
  

3.Ан амьтан, 

ургамлыг 

хамгаалах 

3.1.Ан амьтны тоо хэмжээг 

бууруулах эсэх 

Тийм  Үгүй  
  

3.2.Ховордсон болон нэн ховор 

амьтан, ургамалд сөргөөр 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм  Үгүй  

  

3.3.Ан амьтдын нүүдэл, суурьшилд 

сөргөөр нөлөөлөх эсэх 

Тийм  Үгүй 
  

3.4.Тусгай хамгаалалттай газар 

нутагт сөргөөр нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй 
  



4.Усны нөөц 

4.1.Газрын дээрх ус болон гүний 

ус, цэвэр усны нөөцөд сөргөөр 

нөлөөлөх эсэх 

Тийм Үгүй 

  

4.2.Усны бохирдлыг нэмэгдүүлэх 

эсэх 

Тийм  Үгүй 
  

4.3.Ундны усны чанарт нөлөөлөх 

эсэх 

Тийм Үгүй  
  

5.Хөрсний 

бохирдол 

5.1.Хөрсний бохирдолтод нөлөө 

үзүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй  
  

5.2.Хөрсийг эвдэх, ашиглагдсан 

талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх эсэх 

Тийм Үгүй  
  

6.Газрын 

ашиглалт 

6.1.Ашиглагдаагүй байсан газрыг 

ашиглах эсэх 

Тийм  Үгүй 
  

6.2.Газрын зориулалтыг өөрчлөх 

эсэх 

Тийм Үгүй 
  

6.3.Экологийн зориулалтаар 

хамгаалагдсан газрын 

зориулалтыг өөрчлөх эсэх 

Тийм Үгүй 

  

7.Нөхөн 

сэргээгдэх/н

өхөн 

сэргээгдэхгү

й байгалийн 

баялаг 

7.1.Нөхөн сэргээгдэх байгалийн 

баялгийг өөрөө нөхөн сэргээгдэх 

чадавхийг нь алдагдуулахгүйгээр 

зохистой ашиглах эсэх 

Тийм  Үгүй 

  

7.2.Нөхөн сэргээгдэхгүй байгалийн 

баялгийн ашиглалт нэмэгдэх эсэх 

Тийм Үгүй 
  

 

4.2. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, бусад 

хууль тогтоомжтой нийцэж байгаа эсэх талаар 

 Гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын 
Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн 
боловсруулсан.         

 
 

ТАВ. ДҮГНЭЛТ 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 132 дугаар тогтоолоор 20 нэрийн эм, 

14 нэрийн эмнэлгийн хэрэгсэл, 4 нэрийн оношлуур урвалж, 40 нэрийн тоног 

төхөөрөмж, 35 нэрийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис Гаалийн болон 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдсөн бөгөөд Засгийн газрын 2021 оны 

274 дүгээр тогтоолд Ремдесивир эмийн уусмал хэлбэр, 379 дүгээр тогтоолд 

нэмэлтээр Тоцилизумаб, Касиривимаб, Молнупиравир, Паксловид (PF-07321332) 

эмүүд Гаалийн болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас тус тус чөлөөлөгдсөн.  

Тогтоолын үндэслэл болсон Гаалийн болон Нэмэгдсэн өртгийн албан 

татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул хуулийг сунгуулж 

Засгийн газрын 132 дугаар тогтоолд заасан Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын 

цар тахлын оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэх оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 



тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисын Гаалийн болон импортын 

албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн боловсруулах нь зүйтэй гэж 

үзлээ.    

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан 

татвараас чөлөөлөх тухай 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулийг 

үндэслэн дор дурдсан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж, оношлуур, тоног төхөөрөмж, 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодисын  гаалийн болон импортын барааны 

нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлүүлөгдснөөр импортлогч байгууллага 

болон иргэдэд учрах санхүүгийн дарамт буурна.  

Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах зохицуулалтын хувилбар нь 

одоогийн нөхцөлд дэвшүүлсэн зорилгыг хангах хамгийн боломжит хувилбар бөгөөд 

Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомж, хүний эрх, нийгэм, эдийн засаг, 

байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө нь байж болох хэмжээнээс хэтрэхгүй болно.  

---оОо--- 

 


