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Анагаах ухааны ололт амжилтыг 
нутагшуулж бүсийн хэмжээнд 

үргэлж манлайлагч байх

АЛСЫН ХАРАА 



Тасаг, нэгж

Мэс заслын клиникийн 6 тасаг

Дотрын клиникийн 10 тасаг

Параклиникийн 8 тасаг

Урьдчилан сэргийлэх 1 төв 

Орны тоо 467

Мэс Заслын Тасаг

• Хавдар Судлал

• Хөнгөвчлөх Эмчилгээ

• Нүд Судлал

• Цусны банк

Гэмтэл Судлалын Тасаг 

• Чих, Хамар, Хоолой 

Судлал

• Эрүү Нүүр Судлал

Эрчимт Эмчилгээний Тасаг

• Гемодиализ

Яаралтай Тусламжийн Тасаг

Төрөх Тасаг

Жирэмсэний Эмгэг Судлалын 

Тасаг

• Эмэгтэйчүүдийн Өвчин 

Судлал

Дотрын Өвчин Судлалын Тасаг

Зүрх Судлалын Тасаг

Мэдрэл Судлалын Тасаг

Уламжлалт Эмчилгээний Тасаг

Хүүхдийн Өвчин Судлалын 

Тасаг

Нярай Судлалын Тасаг

Арьс Судлалын Тасаг

Сүрьеэгийн Тасаг

Халдварт Өвчин Судлалын 

тасаг

Сэтгэцийн Эмгэг Судлалын 

тасаг

Захиргаа Аж Ахуйн тасаг

Амбулатори

Дүрс Оношилгооны Тасаг

Клиник Лабораторийн 

Тасаг

Эмгэг Судлалын Тасаг

Хоол Эмчилгээний Тасаг

Төвлөрсөн Ариутгалын 

Тасаг

Авто гражийн тасаг

Урьдчилан сэргийлэх 

төв



Төсөв

Нийт төсөв-10.464.555.400

Өөрийн орлого-228.000.000

Нийгмийн даатгалын санхүүжилт-4.848.000.000

Улсын төсөв-5.388.300.500



Хүний нөөц

Батлагдсан орон тоо:

2019 онд 355

2020 онд 400 /45 орон тоогоор 
нэмэгдсэн/

Одоогийн байдлаар ажиллаж 
байгаа эмч, ажилчид -438

Удирдах ажилтан-1

Эмч, эм зүйч- 124

Сувилагч - 155

Тусгай мэргэжилтэн - 55

Дэмжин туслах - 103

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд

Мэргэжлийн болон 

боловсролын зэрэгтэй эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтэн

335 буюу 76,4 хувь

38,2 хувь

Эмч:

АУ-ны доктор-2

Доктрант-1

Магистр-10

Магистрант-2

Тэргүүлэх зэрэг-16

Ахлах-6

Сувилагч, 

тусгай 

мэргэжилтэн:

Магистр-5

Тэргүүлэх-22

Ахлах-64



Эм зүйн тусламж 

Нийт 886 нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур: 

o 320 нэр төрөл эм

o 25 нэр төрлийн халдваргүйжүүлэх уусмал

o 152 нэр төрлийн  эмнэлгийн хэрэгсэл

o 16 нэр төрлийн гемодиализ уусмал

o 82 нэр төрлийн шүдний эмчилгээний материал

o 294 нэр төрлийн лабораторийн урвалж оношлуур хэрэгсэл

Эмийн төсөв 1,538,000,000

36 багц 

2020 он эмийн төсөв 1,719,105,800



Тоног төхөөрөмж

Тоног төхөөрөмжийн нийт тоо 1142

MNS5095:2017 стандартын 

дагуу тоног төхөөрөмжийн 

хангалт 81.6 хувь байна.  

Монгол улсын засгийн газар болон

Бельги улсын засгийн газрын хоорондын

санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Монгол

улсын баруун бүсийн оношилгоо

эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх”

төслийн хүрээнд нийт 58 нэр төрлийн

102 ширхэг тоног төхөөрөмж,

“Хүчилтөрөгчийн үйлдвэр”

нийлүүлэгдсэн ба төслийн үйл

ажиллагаа 96 хувьтай явагдаж байна.



Тоног төхөөрөмж

Төслийн нийт

санхүүжилт 6,462,745 сая

евро

 Белги (Засгийн газар

хоорондын хөнгөлттэй зээл

59,45%) болон

 Монгол улсын (Улсын төсөв

40,55%) хамтарсан

санхүүжилттэй байна.



Үндсэн үзүүлэлт

Ховд аймгийн нийт 

амбулаторийн үзлэгийн 33.6 

хувь

БОЭТ-ийн амбулаторийн 

үзлэгийн:

 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг нь 

14.5  хувь

 Өвчний учир нь хувь 77 хувь

 Диспансерийн хяналт нь 14.1  

хувь

9



Үндсэн үзүүлэлт

Ховд аймгийн нийт 

хэвтэн эмчлүүлсэн 

хүний 50.4 хувь

10

Дундаж ор хоног

2015 2016 2017 2018 2019

7.9 7.5 7.4 7.6 7.7



Үндсэн үзүүлэлт

Ховд аймгийн нийт

төрөлтийн 86.3 хувь



Үндсэн үзүүлэлт

Ховд аймгийн нийт нас 

баралтын 10.8 хувийг эзэлж 

байна. 

БОЭТ-ийн нийт нас баралт

өмнөх оноос 14

тохиолдлоор, хоног болоогүй

нас баралтыг 5 тохиолдлоор

бууруулсан.

БОЭТ-ийн нийт нас 

баралтын 60 хувийг хүүхэд, 

нярайн эндэгдэл эзэлж 

байна.
12



Үндсэн үзүүлэлт

Ховд аймгийн 

 Нийт хэвтэн 
эмчлүүлсэн хүний 47.9 
хувь

 Нийт амбулаторийн 
үзлэгийн 33.6 хувь

 Урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг 5940.  

13

Дундаж ор хоног

2019 2020

7.7 7.7

Орны фонд ашиглалт

2019 2020

108.2 99.4



Үндсэн үзүүлэлт

Ховд аймгийн нийт

төрөлтийн 82.6 хувь

14



Үндсэн үзүүлэлт

Ховд аймгийн 

нийт нас 

баралтын 11.3 

хувийг эзэлж 

байна. 

15



Үндсэн үзүүлэлт

Эрт нярайн 

эндэгдлийн 4 

тохиолдол нь 

төрөлхийн гажигтай 

төрсөн нярай

16



Үндсэн үзүүлэлт

17



Үндсэн үзүүлэлт

18



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2019 он

Дурангийн хагалгааг 2009 оноос эхлэн амжилттай хийж 

байгаа ба  дурангийн хагалгаа 57 хийгдсэн. Үүнд: 

• Цөсний хүүдийг дурангаар авах хагалгааг 47 

тохиолдолд хийсэн. 

• Монгол Улсын Засгийн Газар болон Бельгийн Засгийн 

газрын хамтарсан төсөл хэрэгжиж эхэлсэнээр C-arm X-

ray аппараттай болсны үр дүнд Ховд аймагт анх  удаа 

Интероперационный холангиограмма оношилгоо 

эмчилгээний ажилбар , цөсний хүүдий авах хагалгааг 

амжилттай хийлээ.

• Мэс заслын эмч нар бие даан дурангаар мухар олгой 

авах хагалгааг  2 удаа амжилттай  хийв.



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2019 он

Монгол Улсын Засгийн Газар болон Бельгийн Засгийн газрын

хамтарсан төслөөр давсагны дурангийн мэс заслын багажтай болж

2019 оны 5 сард Монголын мэс заслын нийгэмлэгийн гүйцэтгэх

захирал, УНТЭ-ийн урологийн төвийн дарга, Бөөр шилжүүлэн

суулгах багийн ахлагч АУ-ны доктор, дэд профессор Д.Баян-

Өндөр эмчтэй хамтран түрүү булчирхайг дурангаар авах TURP

хагалгааг анх удаа 10 хүнд хийн, 3 үйлчлүүлэгчийн давсаг

дурандаж онош тодруулсан.

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж өндөр, гарсан хүндрэлгүй

эдгэрсэн.

Баруун бүсийг тусламж үйлчилгээг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд

Дурангийн хагалгаа хийх иж бүрэн багажтай болсон ба умайн

гаднах жирэмсэн 2 тохиолдолд, өндгөвчний үүсгэвэр авах 2

тохиолдолд нийт 4 хагалгааг амжилттай хийсэн.



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2019 он

2019  оны 09 сард их эмч Г.Шижир  Б.Батболд Ц.Золбаяр нар 5 

хоногтой нярайн ходоодны ар хана цоорсон тохиолдлыг ерөнхий 

мэдээ алдуулалтаар ходоод оёх хагалгааг анх удаа 5 хоногтой 

нярайд амжилттай  хийсэн. Гарсан хүндрэлгүй, шарх анхдагчаар 

эдгэж өрхийн эмчийн хяналтанд гарсан.

• 1 хоногтой нярайд зүүн талын өрцний ивэрхийн хагалгааг 

их эмч Б.Батболд ЭХЭМТ-ийн ерөнхий мэс заслын тасгийн эмчтэй 

хамтран хийв.

• 2019 оны 9 сард их эмч Д.Мөнхбат, Ц.Золбаяр нар зүүн 

талын төмсөгний хоргүй хавдар тайрч авах хагалгааг амжилттай 

хийсэн.

• Их эмч Г.Шижир, Б.Батболд, Ц.Золбаяр нар Ходоодны 

урагдлын улмаас цус алдалттай өвчтөнд ходоод оёх мэс заслыг 

амжилттай хийв.



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2019 он

• 2019 оны 12 сарын 10-нд их эмч Б.Батболд, Д.Мөнхбат,

Э.Эрхэмбаяр нар Нарийн гэдэсний чацархайд

үсэрхийлсэн хавдрын улмаас түгжрэл үүссэн хүнд

тохиолдолд яаралтай хавдрыг тайрч стомия гаргах

хагалгааг амжилттай хийлээ.

• Өвчин намдаах памп Үений том хагалгаа болон эрхтэн

тайран хагалгааны дараа болон өвдөлтөнд мэдрэг өвчтөнд

өвдөлтийг багасгах үйлчлүүлэгчийн ая тухтай байдлыг

хангах зорилгоор 24 цагийн тохиргоотой пампыг хэрэглэж

эхэлсэн нь үр дүнгээ өгч байна. Нийт 18 удаагийн

хагалгааны дараах өвдөлт намдаалтанд хэрэглэсэн.

• Түлэгдэлтэй талбайд түлэнхийн сорви арьс нөхөх

хагалгааг- 2



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2019 он

• 2019 оны 09.10-09.11 БНСолонгос улсын Кимхэ

хотын Жүн Ан нэгдсэн эмнэлгийн эмч нартай

хамтран дунд чөмөгний эргүүлэг дайрсан хугарлыг

ил аргаар засаж динамик ялтаст шурупаар бэхлэх

хагалгааг 4 хүнд хийж ажлын байран дээрх

сургалтыг хийн эмч мэргэжилтэнүүдийн чадвар

дээшиллээ.

• Бага насны хүүхдийн хугарлыг эвийн аргаар

амбулатори болон тасагт 60 тохиолдолд мөчдийн үйл

ажиллагаа богино хугацаанд сэргэсэн.



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2019 он

ГССҮТ-н хавсарсан гэмтлийн тасгийн их эмч 

Ц.Батбаяр, IMTEC компаны менежер эмч Г.Түмэнбаяр 

нартай хамтран анх удаагаа 

• Түнхний үеийг хиймэл үеэр солих хагалгааг - 2  

• Өвдөгний үеийг хиймэл үеэр солих хагалгааг 9 

тохиолдолд хийсэн ба хагалгааны дараах эдгэрэлт сайн, 

хагалгааны дараах хүндрэл гараагүй. Гэмтлийн эмч нар 

ажлын байрны сургалтанд үе шаттай хамрагдсанаар 

өөрсдөө бие даан хагалгаа хийх чадварыг эзэмшиж 

байна.



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2019 он

Зүрхний өвчний үеийн маркер CK-MB, MB-г 100  

тохиолдолд,

• Ревматизмын өвөрмөц уураг Аnti CCP үзэхийг  

150 тохиолдолд,

• Эрхтэн шилжүүлэн суулгасан хүний дархлал 

дарангуйлах текролимус  эмийн тунг 10 тохиолдолд,

• Янз бүрийн гаралтай  үжлийн биомаркерийг 

/лактат/ 5 тохиолдолд,

• Нугасны ус, биологийн шингэн, шээсний 

уургийг анализаторийн аргаар 50 тохиолдолд,



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2019 он

Хүүхдийн тасагт  

• Амьсгалын аппаратыг ашиглан амьсгал 

удирдсан-3 

• Эерэг даралттай хүчилтөрөгчөөр амьсгал 

дэмжсэн -3

Нярай судлалын тасагт  

• амьсгалын аппаратыг ашиглан амьсгал 

удирдсан-32 

• CPAP-г амьсгал дэмжсэн -93

Монгол Улсын Засгийн Газар болон Бельгийн Засгийн 

газрын хамтарсан төслөөр хүүхэд нярайн тасагт  

амьсгалын аппараттыг хүлээлгэн өгч тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны сургалтыг хийв.



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2019 он

Мэдрэлийн тусламж үйлчилгээнд тархины судасны 

орчин үеийн оношилгоог нэвтрүүлэн ажиллаж байна

• Тархины  судасны бичлэг /допплер/-206

• Тархины цахилгаан бичлэг -30 хийсэн ба үүнээс 

41.7% /86/ тархины судсны хатуурал, нарийсал 

,бөглөрөлийг илрүүлж хяналтандаа авсан байна. Дээрх 

шинжилгээнүүдийг хийлгэхээр Улаанбаатар хот руу 

явах шаардлагагүй болж ард иргэдэд чирэгдэлгүй эдийн 

засгийн үр ашгаа өгч байна.



ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ-2020 он

Энэ онд 21 нэр төрлийн оношилгоо,

эмчилгээг нэвтрүүлэхээр төлөвлөн

ажиллаж байгаагаас хэрэгжилт 47.8

хувь байна.



МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГ (А1)

Нийт 20 орчим Нэр төрлийн мэс засал

хийгдэж байна.

Дурангийн мэс засал:

 Түрүү булчирхайг дурангаар авах

TURP мэс засал - 8 тохиолдол

 Давсагны чулуу авах мэс засал - 8

тохиолдол

 Бөөрөнд стент гуурс авах - 3

тохиолдол



СҮРЬЕЭГИЙН ТАСАГ (В7)

 Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн

эмчилгээнд “Богино хугацаатай

эмчилгээний горим” - 3 тохиолдолд

 Антибиотик эмчилгээг эхлүүлэхдээ

тохирооны сорилыг тавьж хэвшсэн

 Сүрьеэгийн нян илрүүлэх

молекулбиологийн шинжилгээнд

мэдрэг чанар өндөртэй - GeneXpert

05 Xpert MTB RIF Cartrige Ультра



ТӨРӨХ ТАСАГ (А5)

 Төрсний дараах цус алдалтын үед

“Бакри баллон” тавих ажилбар - 4

тохиолдолд



ЖИРЭМСНИЙ ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН 

ТАСАГ (А6)

 Гистросальпингографийн \Үргүйдэл\

удирдамж боловсруулсан - 1

тохиолдолд



ГЭМТЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСАГ (А2)

30 гаруй нэр төрлийн мэс засал

хийгдэж байна.

 Хүзүүний гилжгий засах - 1

тохиолдолд

 Дунд чөмөгний хугарал доороос

(ретроград) түгжиж хадах - 5

тохиолдол

 Рентген харалтын дор хүүхдийн

дээд мөчдийн гэмтлийг далд аргаар

засаж бэхлэх - 12 тохиолдол



Тарваган тахал халдвар



Тарваган тахал 2020.06.29

Д/д Эдийн засгийн ангилал Мөнгөн дүн  

1 Цалингийн зардал /Илүү цагийн хөлс/ 40,184,647

2 Эм урвалж 3,762,501

3
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл,  

халдваргүйжүүлэх уусмал 6,408,200

6 Хоол хүнс 5,013,900

7 Урсгал засвар 143,000 

8 Хог хаягдал /Аж ахуйн материал 295,250

9 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс 65,000

10 Бичиг хэрэг 539,500 

11 Тээвэр шатахуун 780,000

Нийт дүн 57,191,998

Өвчтөн - 1

Нэгдүгээр хавьтал - 98

Голомтод ажилласан эмч, ажилчид - 3



Тарваган тахал 2020.08.10

Д/д Эдийн засгийн ангилал Мөнгөн дүн  

1 Цалингийн зардал /Илүү цагийн хөлс/ 39,408,588 

2 Эм урвалж 3,025,100 

3
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл,  

халдваргүйжүүлэх уусмал 5,068,000 

6 Хоол хүнс 3,599,503 

7 Урсгал засвар 143,000 

8 Хог хаягдал /Аж ахуйн материал 345,020 

9 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс 1,262,000 

10 Бичиг хэрэг 539,500 

11 Тээвэр шатахуун 195,000 

Нийт дүн 53,585,711 

Өвчтөн - 1

Нэгдүгээр хавьтал – 64

Голомтод ажилласан эмч, ажилчид - 5



Шинэ коронавирус (COVID-19)ын 
халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх, бэлэн байдал



ЭМС-ын 2020 оны 01 дүгээр сарын  22-ны өдрийн 19 

дүгээр албан даалгавар-Шинэ коронавирусын халдварын 

болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн 

байдлыг хангахад гарсан зардлын тооцоо

Д/д Зардлын нэр Дүн /мян.төг/

1 Эмзүйн албаны нөөц бүрдүүлэлт 56,987,486

2 Ор дэлгэхтэй холбоотой зардал 1,489,000

3 Тасгуудын урсгал засварын зардал 11,993,190

4 Ажилчдад аарц, аньс, чацаргана 

өгөх
6,137,000

5 Байгууллагын камержуулалтын 

зардал
8,207,000

6 Тоног төхөөрөмжийн зардал 8,895,000

7 Бичиг хэргийн зардал 2,461,500

8 БҮТЭЗ-н зардал 2,584,500

9 Аж ахуйн материал 6,805,000

10 Камержуулалтын зардал 11,457,000

Нийт 117,016,676 









Хандиваар ирсэн хөрөнгө, материал

Нийт хандиваар 79,282,599 төгрөг



Хандиваар ирсэн хөрөнгө, материалын жагсаалт

Д/д 
Хандивлагч байгууллага, хувь хүмүүсийн 

нэр 

Хандиваар өгсөн 

барааны 

материалын нэр, 

төрөл 

Хэмжих 

нэгж 

Нэг 

бүрийн үнэ 

Тоо 

ширхэг 
Нийт үнэ

1 
Аймгийн онцгой комисс  

Амны хаалт ш 
800 

1,000 
800,000 

2 
Солонгосын Y/S интернэшил клуб 

Амны хаалт ш 
800 

500 
400,000 

3 
БОЭТ-ийн хамт олон  

Амны хаалт ш 
800 

1,200 
960,000 

4 

БОЭТ-н үйлдвэрчний хороо, Ховд 

аймгийн нийгмийн бодлогын асуудал 

хариуцсан засаг даргын орлогч  

Ч.Уранчимэгийн санаачилгаар БОЭТ-н их 

эмч, үйлдвэрчний хорооны дарга 

Л.Бадамхорлоо  

Амны хаалт ш 
800 

610 
488,000 

5 

Цаст-Алтай капитал хадгаламж зээлийн 

хоршооны Ховд аймаг дахь салбарын 

эрхлэгч О.Өлзийбаяр, нягтлан бодогч 

П.Пүрэвсүрэн, ажилтан Д.Балжинням  
Амны хаалт ш 

800 
200 

160,000 

6 
Ховд аймгийн 12 жилийн 7-р сургуулийн 

багш ажилчид 
Амны хаалт ш 

800 
100 

80,000 

7 

"Ариун шүд"  шүдний эмнэлгийн захирал 

Б.Ариунтөмөр 
Цэвэрлэгээ 

халдваргүйжүүлги

йн бодис 

ш 
20,000 

10 
200,000 

8 

н.Одсүрэн захиралтай Мөнхтөгрөгийн 

гол ХХК-н ерөнхий нягтлан бодогч Г.Энх-

Амар, ХАБ менежер Ц.Дармаабазар 

бэлэн мөнгө төгрөг 
20,000 

25 
500,000 



Хандиваар ирсэн хөрөнгө, материалын жагсаалт

Хандивын жагсаалт

Д/д 
Хандивлагч байгууллага, хувь хүмүүсийн 

нэр 

Хандиваар өгсөн 

барааны 

материалын нэр, 

төрөл 

Хэмжих 

нэгж 

Нэг 

бүрийн 

үнэ 

Тоо 

ширхэг 
Нийт үнэ

9

Ховд аймгийн Дэлхий байгаль хамгаалах 

сангийн 12 ажилтан, Жаргалант сумын 

байгаль хамгаалагч н.Гансүх 

Мэс заслын амны 

хаалт 
ш 

800 
180 

144,000 

Утлагын аппарат ш 
75,000 

1 
75,000 

Утлагын аппарат ш 
112,000 

1 
112,000 

Гар ариутгагч 

/жижиг/ 
ш 

12,000 
6 

72,000 

Гар ариутгагч/том/ ш 
12,000 

2 
24,000 

Бичгийн хэргийн 

багц /  бичгийн 

цаас-1 боодол, 

хүүхдийн ном-15 ш, 

бал-15 ш, гялгар 

хавтас-10 ш/ 

ш 
18,000 

1 
18,000 

Цай ш 
15,890 

1 
15,890 

Кофе ш 
25,999 

1 
25,999 



Хандиваар ирсэн хөрөнгө, материалын жагсаалт

жагсаалт

Д/д 
Хандивлагч байгууллага, 

хувь хүмүүсийн нэр 

Хандиваар өгсөн барааны 

материалын нэр, төрөл 

Хэмжих 

нэгж 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Тоо 

ширхэг 
Нийт үнэ

10 Ховд дулаан ТӨХК Бэлэн мөнгө ш 
1,000,000 

1 
1,000,000 

11 Койка ОУБайгууллага Мэс заслын амны хаалт ш 800 6000 4,800,000

Нийт дүн
9,874,889



ЭМЯ-наас хандиваар ирсэн хөрөнгийн жагсаалт

Д/д 
Хандивлагч байгууллагын 

нэр 

Хандиваар өгсөн барааны 

материалын нэр, төрөл 

Хэмжих 

нэгж 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Тоо 

ширхэг 
Нийт үнэ

1 ЭМЯ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ш 
10,985,710 1 10,985,710 

2 ЭМЯ Амьсгалын аппарат ш 
39,400,000 1 39,400,000 

3 ЭМЯ 
Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч

ш 1,470,000 1 1,470,000

4 ЭМЯ Утлагын аппарат ш 220,000 1 220,000

5 ЭМЯ Пульсоксометр ш 121,000 2 242,000

6 ЭМЯ Халууны шил ш 110,000 2 220,000

7 ЭМЯ Амны хаалт ш - 2500 -

8 ЭМЯ
Эмнэлгийн нэг удаагийн 

халат
ш - 300 -

Нийт дүн
52,537,710



Хандиваар ирсэн хөрөнгө, материалын жагсаалт

жагсаалт

Д/д 
Хандивлагч 

байгууллагын нэр 

Хандиваар өгсөн 

барааны материалын нэр, 

төрөл 

Хэмжих 

нэгж 
Нэг бүрийн үнэ 

Тоо 

ширхэг 
Нийт үнэ

1
ОНХС

Дезикамер ш 7,000,000 1 7,000,000

2
ОНХС

Шүдний аппарат ш 9,870,000 1 9,870,000

Нийт дүн
16,870,000



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН ТА БҮХЭНД 
БАЯРЛАЛАА


