
 
 

 
 

БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД  
 

2017.01.09 
 

№ Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэл 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал 

 Төрийн үйлчилгээ, 

захидал харилцааны 

асуудал хариуцсан албан 

хаагчийн овог, нэр, 

албан тушаал, хариуцсан 

ажил, ажиллах журам, 

харилцах утас, иргэдийг 
хүлээн авч уулзах цагийн 

хуваарийг нээлттэй, ил 

тод байрлуулсан эсэх  

 

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан 

хаагчаар Чанарын албаны Лавлагаа мэдээллийн ажилтан О.Нина 

хариуцан БОЭТ-ийн захирлын 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний 

өдрийн А/36 дугаар “Чанарын албаны ажиллах журам батлах тухай”  
шинэчлэн боловсруулсан тушаалын хавсралтаар баталсан журмын 

дагуу ажиллаж байна.  

 Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан 

хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил,  харилцах утас, 
иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим бүртгэлийн 

хэсэгт ил тод  байрлуулан ЭМС-ын 2014 оны  13 дугаар  тушаал, 2015 

оны 154 дүгээр тушаалууд болон холбогдох хууль, тогтоолуудыг 
мөрдөн иргэдээс дараах хэлбэрээр санал, хүсэлт, гомдол, мэдээ 

мэдээлэл цуглуулан, судлаж, дүгнэлт хийж  ажилладаг. Үүнд  

- Санал хүсэлтийн хайрцаг 
- Санал хүсэлтийн  дэвтэр 

- Иргэдээс амаар 

- http://www.khovdboet.mohs.mn/ цахим хуудас 
- http://khovd-1111.mn// төв 

- Амбулаториор, Хэвтэн эмчлүүлэгчид Эмч  ажилчдын гэсэн 3 

хэлбэрээр  сэтгэл  ханамжийн  судалгаа  авах   

Дээрхи ажилтнаас гадна байгууллагын захирал, эмчилгээ эрхэлсэн 

орлогч дарга амаар ирсэн гомдол, талархал, саналыг нээлттэй 

хүлээн авч бүртгэн чанарбын албанд шилжүүлэн тухай бүр судлан  

холбогдох арга хэмжээг авч шийдвэрлэдэг. Бичгээр буюу цаасан 

хэлбэрээр ирсэн өргөдлийг бичиг хэргийн ажилтан хүлээн авч 

бүртгэл хяналтын карт хөтлөн, шийдвэрлүүлж, хариуг хуулийн 

хугацаанд хүргүүлэн ажилладаг.   

 Үйлчилгээг 
боловсронгуй болгох 

чиглэлээр авсан арга 

хэмжээний  

хэрэгжилтийн хувь; 

 

 

 

Тасаг нэгжүүдээс ирсэн эрэлт хэрэгцээ, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 

ханамжийн судалгаа, дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн эрх зүйн 

актуудын хэрэгжилтийг хангах, тусламж үйлчилгээний чанар 

хүртээмж доголдож байгаа салбарын тулгамдаж буй асуудлуудыг 
захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэн шийдвэрлэж үйлчилгээг 
боловсронгуй болгох чиглэлээр дараах арга хэмжээнүүдийг авч 

хэрэгжүүлсэн. Үүнд  

Байгууллагын дотоод нөөц боломжийн хүрээнд:  

- Иргэд үйлчлүүлэгчдийг шаардлагатай хэрэгцээт мэдээ 

мэдээллээр хангах, үйлчилгээг шуурхай хүргэн ажиллах 

зорилгоор  БОЭТ-ийн захирлын 2016 оны 06 сарын 15-ны 

өдрийн А/23 тоот тушаал “Сэтгэлд нийцсэн лавлах, угтах 

үйлчилгээний удирдамж, журам”-ыг  шинэчлэн  баталж, БОЭТ-

ийн лавлагаа мэдээлэлийн хэсгийг орох хаалганд ойрхон 

үйлчлүүлэгчдэд шууд харагдахуйц газарт буюу нэгдүгээр 

давхарт цахим бүртгэлийн дэргэд байгууллагаас 740,0 мянган 

төгрөгийг зарцуулан шинээр байгуулж  хөтөч сувилагчийн  тоог 
1-ээр нэмэгдүүлэн, жин өндөр хэмжигч, даралтын аппарат, ус 
буцалгагч,нэг удаагийн аяга зэргийг байршуулсан. Мөн 

лабораторийн шинжилгээний хариуг хөтөч сувилагч хариуцан 

лавлагаа мэдээлэлийн хэсгээс түгээдэг болсон, мөн хариуг 
үйлчлүүлэгчийн кодыг ашиглан интернетээр авах боломжийг 

http://www.khovdboet.mohs.mn/
http://khovd-1111.mn/


 
 

 
 

бүрдүүлсэн нь үйлчлүүлэгчийн цагийг хэмнэсэн, хүлээгдэл 

чирэгдэлгүй үйлчлэх боломж бүрдэн үйлчүүлэгчдийн 

талархалыг хүлээсэн ажил болсон  

1.  “Ховд дахь БОЭТ-ийн үзлэг, оношилгоонд хамрагдах 

үйлчилгээний дараалал”, “Эрүүл мэндийн даатгал” зэрэг самбар 

хийж, цахим бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар анхааруулга 

зөвлөмж, үйлчлүүлэгчийн эрх, үүргийг мэдээллийн 

самбаруудад ил тод байршуулсан. Мөн дуугүй хөтөчийн тэмдэг 
тэмдэглэгээг нэмэгдүүлэн   амбулаторийн хэсэг, цахим бүртгэл, 

хүлээлгийн танхимуудад иргэдэд ойлгомжтой  байдлаар ил тод 

байршуулсан.  
  

2. 65-аас дээш настай өндөр настан, жирэмсэн эх, 0-1 насны 

хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дугаар харгалзахгүй 

үйлчлэх боломжийг хангах зорилгоор дугаар таслагч машиныг 
нэгээр нэмэгдүүлсэн.  

3. Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, хүртээмжтэй эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор хөдөө орон нутгийн 

үйлчлүүлэгчдэд утсаар захиалга авах, аймгийн төвийн 

үйлчлүүлэгчдэд цаг товлох үйлчилгээг нээлттэй утас 94345404,  

89655600  дугааруудыг ажлын өдрүүдэд 10:00-12:00, 13:00-16:00 

цагт тогтмол  ажиллуулж байна.  

4. Амбулаторийн кабинетууд үйлчлүүлэгчийг шууд бусад 

кабинетууд руу цахимаар илгээдэг болгон H-info программыг 
өргөжүүлснээр   үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 
авахын тулд цахим бүртгэлд 3-4 удаа дугаарладаг байсныг 1 

удаа бүртгүүлээд  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг  чирэгдэлгүй 

авдаг болголоо.  
 

5. Амбулаторийн эмчийн үзлэгийн хүлээгдэл, цахим бүртгэлийн 

бичсэн эмчийн үзлэгийн цагийг баримтлах  талаар анхаарч 

ачаалалтай өдрийн ачаалалтай цагаар ажиглалт хяналтыг 
чанарын албанаас тогтмол хийснээр, ачаалал, хүлээгдэл ихтэй 

байсан дүрс оношилгоо, дотор, шүдний үзлэгийн кабинетийн 

тоог нэмэгдүүлж 2 ээлжээр ажиллуулснаар амбулаторийн 

тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл буурч  байна.  

6. Үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээний 

хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн 

- Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгаар үйлчүүлэх, 

- Анхан шатны бичиг баримт /өвчтний түүх/ хөтлөх,  

- Тасгийн эрхлэгч эмчийн ажиллах 

- Тасаг хооронд өвчтөн шилжүүлэх 

-  Дээд шатлалд өвчтөн шилжүүлэх 

- Эмч нарын зөвлөгөөн хийх 

- Эмч нарын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн ажиллах,  

- Эмгэг бүтэц, эс судлалын шинжилгээнд хамруулах зэрэг 
журмуудыг боловсруулан хэрэгжүүлэн ажилласнаар 

үйлчилгээний хүлээгдэл буурсан, эмнэлгийн тусламж,  

үйлчилгээний чанар болон үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 

ханамж сайжирсан.   
 

7. ЭМССайдын 01,02 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн дагуу цусны 

салбар төвийн бүтэцийг шинэчлэн 1 үйлчлэгч, 1 нийгмийн 

ажилтныг орон тоогоор нэмж ажиллуулсан нь донорын тоо 

болон,  цус цусан бүтээгдэхүүний хангалт нэмэгдсэн. Мөн 

цусны төвийн нийгмийн ажилтан  иргэдийн дунд сургалт 

суртачилгааг байнга хийснээр  цусаа бэлэглэх иргэдийн тоо 

нэмэгдэн  мэдлэг хандлага  сайжирсан.  

8. Хөдөө орон нутаг, харьяа аймгаас ирсэн эхчүүдийн ая тухтай 

байдлыг хангах зорилгоор амрах байрны үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэн өрөө тасалгаа, аппарат тоног төхөөрөмж, бусад 

хэрэгслээр ханган,  урсдаг самбараар эрүүл мэндийн 



 
 

 
 

боловсролыг тогтмол олгож, амаржих газрын хүлээн авах хэсэг 
болон амрах байранд  нэг эмчийг орон тоогоор ажиллуулж 

байна.  

9. Шинжилгээний хэсгийн хүлээлгийн танхимыг өргөтгөн 

тохижуулж тав тухтай үйлчлүүлэх орчин бүрдүүлсэн.   

Засварын ажилд нийт 3,0 сая төгрөг зарцуулсан. 

10. ЭМСайдын 2014 оны 186, 187 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор ариутгалын тасгийг 5 ээлжээр 24 цагаар 

тасралтгүй ажиллуулахаар хүний нөөцийг орон тоогоор 

нэмэгдүүлэн ажиллуулж байна. 

11. БОЭТ-ийн хамт олны санаачлага хандиваар 500 гаруй мянган 

төгрөгөөр гадна талбайн ногоон байгууламж нэмэгдүүлэхээр 

цэцэг, зүлэг, модны үрслэг худалдан авч тарьсан нь 

үйлчлүүлэгчдэд ая тухтай таатай орчин бүрдсэн.  
 

Төсөл хөтөлбөр, олон улсын байгууллагууд болон  улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтын хүрээнд:  
 

1. Халдвартын эмнэлгийн барилгын засварын ажлыг Швейцарийн 

хамтын ажиллагаа, германы эрчим хүчний үр ашиг төслөөс 348,0 

сая төгрөг, ЭМСЯ-наас 380,0 сая төгрөг,  Ховд аймгийн Орон 

нутгийг хөгжүүлэх сангаас 220,0 сая төгрөг нийт 948,0 сая 

төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн 2016 онд багтаан 

ашиглалтанд оруулсан нь Халдварт, арьс харшил, сэтгэц, 

сүрьеэгийн тасгаар үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай орчинг 
бүрдүүлсэн.    

2. БНСУ-ын  Засгийн газраас үзүүлж буй буцалтгүй тусламж  

“Гадаадад сайн дурын ажилтан томилох” төслийн хүрээнд Койка 

олон улсын байгууллагад хүсэлт хүргүүлсэнээр сайн дурын 2 

ажилтан үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах, эмчилгээний 

хоолны тасгийг тоног төхөөрөмжөөр хангах чиглэлээр төсөл 

бичиж нийт 63,0 сая төгрөгний санхүүжилтээр эмчилгээний 

хоолны тасагт 1,2 дугаар хоолны тогоо, шарах шүүгээ, зуурагч 

машин, хөргөгч зэрэг  45 сая төгрөгний   иж бүрэн тоног 
төхөөрөмжөөр ханган, тогооч нарыг ажлын байранд нь үе 

шаттайгаар сургаснаар эмчилгээний  хоолны чанар, хүртээмж 

сайжирсан.  Мөн энэхүү төслийн 2 дахь хэсэг болох мэс заслын 

тасагт 18 сая төгрөгийн өртөг бүхий агаар цэвэршүүлэх аппарат, 

эмнэлгийн зориулалтын хулдаас, гар угаах  мэдрэгчтэй 

угаалтуур-2 ширхэг /нэг нь төрөх тасгийн хагалгааны өрөөнд/ 

хагалгааны зориулалтын хаалга, вакуум цонх суурилуулсан нь 

тусламж үйлчилгээг боловсронгуй болгосон.    

3. Азийн хөгжлийн банкны “ЭМСХХ-5”-ын хүрээнд хог хаягдлын 

байрыг Од пропертиз ХХК  шинээр барьж  байна.  Энэ төслийн 

хүрээнд  Цусны салбар төвийн байрны урсгалыг нь зөв болгон 

стандартын дагуу  засварлан  2017 оны 01 дүгээр сард 

ашиглалтанд оруулна.   

4. Цусны  салбар төв болон дотор, халдварт, хүүхдийн тасгуудыг   
шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон эд хогшилоор хангах төсөл 

боловсруулан  Дэлхийн зөн ОУ-ын байгууллагад хүргүүлж  нийт 

43,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг шийдүүлж тусламж 

үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулсан.  

Дээрх ажил үйлчилгээг зохион байгуулснаар  үйлчлүүлэгчийн эрэлт 

хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээний хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулан 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэн чанар сайжирсан үр дүнтэй байна.  

 Байгууллагын үйл 

ажиллагаатай холбоотой 

хуулиар хориглоогүй 

аливаа мэдээллийг 

иргэдэд үнэ төлбөргүй, 

хүндрэл чирэгдэлгүй 

өгөх талаар зохион 

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой цаг үеийн онцлог мэдээ 

мэдээлэл, үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний жагсаалт, төлбөрт 

үйлчилгээний  үнийн  тариф, тасаг нэгж кабинетуудын байршлын 

схем зураглал, бүтэц, танилцуулга зэргийг  
http://www.khovdboet.mohs.mn/, https://www.facebook.com/khovdboet/ 

байгууллагын цахим хуудас болон,    орон нутгийн Ховд телевизээр 

тухай бүр нь олон нийтэд ил тод нээлттэй хүргэдэг. Мөн Ховдын 

http://www.khovdboet.mohs.mn/
https://www.facebook.com/khovdboet/


 
 

 
 

байгуулсан  арга 

хэмжээний 

хэрэгжилтийн хувь;  

мэдээ, Ховдын толь сонинуудтай гэрээтэй ажиллаж эмч, сувилагч 

тусгай мэргэжилтэн мэдээ мэдээлэл, эрүүл мэндийн зөвлөгөө 

зөвлөмж хэвлүүлэн иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгон 

ажилладаг.    

Хүний нөөцийн удирдлагад ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх, ялангуяа 

ажилтныг ажилд авах, халах, чөлөөлөх, гадаад, дотоод сургалтад 

оролцуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах гэх мэт байгууллагын үйл 

ажиллагаатай холбоотой хуулиар хориглоогүй аливаа мэдээллийг 
дотооддоо  байгууллагын цахим хуудас болон 7 хоног бүрийн баасан  

гарагийн  эмч нарын шуурхай хурал, 7 хоног бүрийн мягмар 

гарагийн тасгийн эрхлэгч эмч нарын яриа, 7 хоног бүрийн даваа 

гарагийн ахлах сувилагч нарын яриа,  7 хоног бүрийн  лхагва 

гарагийн үйлчилгээний ажилчдын хурал, тасгийн ажилчдын яриа,  

зарлалын самбар дээр мэдээллийг байршуулж ажиллагсдаас 
нээлттэй санал авч, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тусган 

ажиллаж байна     

 Байгууллагын дагаж 

мөрдөх хэм хэмжээ 

тогтоосон шийдвэрийн 

төслийг 
боловсруулахдаа 

холбогдох төрийн ба 

төрийн бус байгууллага, 

мэргэжлийн шинжээч, 

эрдэмтэн,  иргэдээс  
хэдэн санал авсан, 

үндэслэлтэй гэж үзээд 

төсөлд тусгасан саналын 

тоо;  

    БОЭТ-ийн захиргаа, Байгууллагын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо 

нь 2016-2018 онд хэрэгжих 12  бүлэг  70 зүйл бүхий  “Хамтын гэрээ”-г 
шинээр боловсруулан  2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр батлан 

гаргасан. Гэрээг боловсруулахдаа байгууллагын нийт ажилчдын 2 

удаагийн санал асуулгаар хэлэлцүүлэн ажилчдын санал санаачлагыг 
тусган хуулийн зөвлөх Э.Энхжаргал, Монголын Эрүүл мэндийн ҮЭХ, 

Ховд аймгийн Жаргалант сумын засаг даргын тамгын газрын дарга 

Д.Ариунбилэг нараар хяналт үнэлгээ хийлгэсэн. 

    БОЭТ-д орон тооны бус хуулийн зөвлөхөөр “Өмгөөлөл эрх зүйн 

туслалцааны төв”-ийн өмгөөлөгч Монголын өмгөөлөгчдийн 

холбооны гишүүн өмгөөлөгч Ж.Энхжаргалыг цалингийн доод 

хэмжээгээр цалинжуулан хүний нөөц болон үндсэн үйл 

ажиллагаатай холбоотой тушаал, журам боловсруулахдаа  тухай бүр 

хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг  авч ажиллаж байна.  

 Санал, хүсэлт, өргөдөл, 

гомдол, мэдээлэл хүлээн 

авах утас буюу хайрцаг 
(дэвтэр) ажиллуулаад 

түүний мөрөөр авсан 

арга хэмжээний 

хэрэгжилтийн хувь;   

 

 

2016 онд МУ-ын Засгийн газрын 1111 төвд манай БОЭТ-той 

холбоотой ямар нэгэн гомдол, санал шүүмж ирээгүй.  

1. www.Khovd-1111.mn төвд  БОЭТ-ийн  тусламж  үйлчилгээтэй  

холбоотой 

- Талархал – 2 

- Гомдол – 23 

- Шүүмжлэл – 1 

- Санал – 3  ирсэн байна.     

2. Санал  хүсэлтийн  хайрцгаар  

- талархал – 34,  

- санал – 3,  

- шүүмжлэл-5  

3.Чанарын албаны санал   хүсэлтийн   дэвтэрээр  нийт 189 хүн  

- Талархал – 54 буюу 76% ,  

- Санал  хүсэлт – 11 буюу  15,4%  

- Шүүмжлэл  - 6 буюу  8,4% 

- Амаар гаргасан гомдол 32 бүртгэгдсэн 
 

  Тайлант онд БОЭТ-д  хандаж ирсэн гомдол санал хүсэлтүүдийг 
чанарын албанаас цаг тухай бүрт нь судалж түүний  мөрөөр  

холбогдох эмч мэргэжилтэнтэй уулзаж ярилцан  холбогдох арга 

хэмжээг авч, хариуг нь хуулийн хугацаанд  хүргүүлэн бүрэн 

барагдуулж   засаж  сайжруулж  дахин  давтагдахаас урьдчилан  

сэргийлэх,   үзлэг оношилгоо шинжилгээний хүлээгдэл, чирэгдэл 

http://www.khovd-1111.mn/


 
 

 
 

бууруулах олон талт ажлыг зохион байгуулан ажилласан.  

Тухайлбал:   

- Төсөл, хөтөлбөр, хандив, ОУ-ын байгууллагын  

хамтын ажиллагааны хүрээнд  аппарат тоног 

төхөөрөмжийн тоо нэмэгдсэн  

- Үйлчлүүлэгчийн тусламж үйлчилгээ авах тав тухтай 

орчин нөхцөл бүрдүүлсэн  

- Халдвартын эмнэлгийн бүрэн засвар хийгдсэн 

- Цахим эмнэлэг хөтөлбөрийн хүрээнд 125 компьютер 

23 дагалдах хэрэгсэлийн хамт,  тасалбарын машины 

тоог нэмэгдүүлсэн   

        Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлага, 

тусламж үйлчилгээ, хүлээгдэл, чирэгдэл алдаа дутагдалтай 

холбоотой 11 эмч мэргэжилтэнд хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу 

сануулах арга хэмжээ,  1 ажилтанд 3 сарын хугацаатай албан тушаал 

бууруулан ажиллуулах,  ёс зүйн салбар хорооны хурлаар орсон 1 

эмчид сануулах арга хэмжээ, 1 ажилтанд цалин хасах арга хэмжээг 
тус тус захирлын тушаалаар, 31 ажилтанд улирлын урамшуулал 

хасах арга хэмжээг чанарын албаны  саналыг харгалзан эмчилгээ 

эрхэлсэн орлогч даргын шийдвэрээр   хариуцлага  тооцон дахин 

алдаа зөрчил давтагдахаас урьдчилан  сэргийлж  ажиллаа.  
   

 Хэдэн өргөдөл, гомдлыг 
хуульд заасан хугацаанд 

шийдвэрлэж, хариу 

өгсөн. 

2016 онд  БОЭТ-д хандан  бичгээр нийт 328  өргөдөл   ирсэн. Үүнээс 
ажил хүссэн 136  өргөдөл, БОЭТ-ийн ажилчдын нийгмийн асуудалтай 

холбоотой /чөлөө хүсэх, сургалтанд хамруулах, ажлын нөхцөл 

өөрчлөх, цалин хөлстэй холбоотой/ 192 өргөдөл,  ирснийг хуулийн 

хугацаанд 100 хувь шийдвэрлэн ажилласан. Ажил хүссэн өргөдөл 

өгсөн хүмүүсийг хүний нөөцөд бүртгэн утсаар болон  биеээр хариуг 
өгсөн.  

2016 онд тэтгэвэрт гарсан болон өөр ажилд шилжин ажилласан 

ажилчдын оронд өмнөх оны сонгон шалгаруулалтанд эрэмбэлэгдэн 

хүний нөөцөнд бүртгэлтэй байсан сувилагч-11, их эмч 6, эм зүйч-1, 

био анагаахын мэргэжилтэн 1, лаборант-3, хөдөлгөөн засалч-1, 

үйлчлэгч-2 нийт 25 ажилчин шинээр авч хөдөлмөрийн гэрээ 

байгуулан ажиллаж байна. Амарсан, өвчтэй, чөлөөтэй ажлчдын түр 

ажлын байранд давхардсан тоогоор 227 ажилчдыг авч хөдөлмөрийн 

түр гэрээ байгуулан ажилласан.   

Хоёр. Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал 

 Байгууллагын соёл, 

зохион байгуулалт, үйл 

ажиллагааны нээлттэй 

байдлын талаархи сэтгэл 

ханамжийн судалгааг 
ажилтнуудаас авч, 

түүний мөрөөр авсан 

арга хэмжээний тоо; 

 

 

2016 онд Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны 

нээлттэй байдлын талаархи   “Эмч ажилчдын сэтгэл ханамж”-ийн 

судалгааг  6  бүлэг, 54 асуулт бүхий асуумжийн хуудсаар 2 удаагийн 

давтамжаар, 23 тасагт ажиллаж буй  эмч ажилчдын төлөөлөл 200  

хүнийг хамруулж судалгаа хийсэн. Судалгааны дүнгээс харахад Сайн 

-46,9%, дунд-45,3%, муу-7,8% байгаа нь урьд онтой харьцуулахад 

сайн үнэлгээ нь 6,4%иар өссөн, муу  үнэлгээ нь 1,8%-иар буурсан 

үзүүлэлттэй байгаа нь эмч ажилчдын ажиллах орчин нөхцөл 

сайжирсан,  нийгмийн асуудал боломжийн хэмжээнд байгаа гэж 

үзсэн.  Ажилчдаас авсан сэтгэл ханамжийн судалгаагаар ирсэн санал, 

хүсэлт, судалгааны дүнд дүгнэлт хийж дараах арга хэмжээнүүдийг 
авч хэрэгжүүлсэн.  

Үүнд  

 Оройн ээлжийн  ажилчдын хоолонд зориулж 5,4 сая төгрөг 
зарцуулсан.  

 Ажилчдын цайны газарт засвар хийж гэрээгээр  ажиллуулсан.  

 Ажлын дүрэмт  хувцас, хэрэглэлд 26,1 сая төгрөг зарцуулсан. 



 
 

 
 

 Эмч ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд 

хамруулан эрүүлжүүлэх ажлыг дотрын их эмч Б.Уранчимэгт 

хариуцуулан тодорхой хувиар цалинжуулан ажиллуулсан.   

 Эмч ажилчдыг томуу, гепатит В, улаан бурханы вакцинд 

хамруулсан  

 Эмч мэргэжилтнүүдийн  мэдээ мэдээлэл авах,сурах орчинг 
бүрдүүлэн 125 компьютер суурьлуулсан.      

 Эмч ажилчдын ширээ, сандал тавилганд зориулж 1,7 сая төгрөг  
 Чанарын алба нь үйлчлүүлэгчээс эмч ажилчдад илгээсэн 

талархалыг “Үгээр барих бэлэг” мэдээллийн самбарт 

байршуулах, хамгийн их талархал хүлээсэн эмч ажилтанд 

“Талархалын эзэн” энгэрийн тэмдэг, хамт олонд дарцаг зэргийг 
олгож, “Урамын хөтөч”-ийг ажиллуулж байна. Мөн тасаг нэгжүүд 

Талархалын самбарыг ажиллуулж эмч ажилчдыг урамаар 

дэмжин ажиллаж байна. 

Дээрх зохион байгуулсан ажлын үр дүнд эмч, ажилчдын сэтгэл 

ханамж дээшилснээр ажлын бүтээмж нэмэгдэн эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанарт ахиц гарч байна.  
 

 Сул орон тооны зарыг 
олон нийтийн 

мэдээллийн хэрэгслээр 

нээлттэй зарлаж, сонгон 

шалгаруулах журмын 

дагуу шалгаруулсан 

ажилтны тоо;  

        БОЭТ-ийн захирлын  2014 оны 01 дүгээр  сарын 02-ны өдрийн  08 

дугаар тушаалаар  баталсан “Сул чөлөөтэй ажлын байранд эмч, 

ажилтан сонгон шалгаруулах, дадлагажуулан сургах, туршилтаар 

ажиллуулах, үндсэн ажилтнаар томилох”  журмын дагуу IT 

инженерийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлан 

шалгалтанд нийт 6 хүний материал ирж Шалгалтын комиссоор 

Хүний нөөцийн менежер Ц.Цагаан, сургалтын албаны дарга 

Б.Алтанчимэг, сүлжээний инженер Н.Буянзаяа нар томилогдон  

гардан үйлдэл, онол, ярилцлага гэсэн дарааллаар шалгаруулж 

Т.Буяннэмэх 80 оноогоор тэргүүлэн хөдөлмөрийн түр гэрээ  

байгуулан ажиллуулж байна.   

Баруун бүсэд Говь-Алтай аймагт АШУҮИС-ын салбар сургууль 

байдагтай холбоотой  манай төвд шинээр ажилд орохоор өргөдөл 

гарган хандсан эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтэн жилд дунджаар 

нийт 110 гаруй байдаг. 

   2016 онд  шинээр өргөдөл өгсөн болон өмнөх онд бүртгэлтэй 

байсан нийт 107 сувилагч тусгай мэргэжилтнээс “Шинэ сувилагч” 
хөтөлбөрийг боловсруулан  онол, гардан үйлдэл, ур чадвар гэсэн үе 

шатаар шалгаруулалт хийж  хүний нөөцийн бүртгэлд эрэмбэлэн 

авсан. Дээрх шалгалтанд хамрагдсан сувилагч тусгай мэргэжилтнээс 
57 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн уг  шалгуурт тэнцэж хүний нөөцөнд 

бүртгэж авлаа. Цаашид БОЭТ-д сул болон чөлөөтэй ажлын байр 

зарлагдсан тохиолдолд хүний нөөцөнд бүртгэгдсэн 57 сувилагч 

мэргэжилтэнээс сонгон шалгаруулалтанд хамрагдах, мөн түр ажлын 

байранд ажиллах боломжтой юм. 

 Ажилтнуудын ажлын 

гүйцэтгэлийг үнэлэх 

механизмыг бий болгож, 

үйл ажиллагааг үнэн зөв, 

шударга болгох 

чиглэлээр байгууллагын 

дотоод журамд оруулсан 

өөрчлөлт, хэрэгжилтийн 

хувь;  

 

 

 

    БОЭТ-ийн захирлын 2014 оны 351 дугаар тушаалаар БОЭТ-ийн 

хөдөлмөрийн дотоод журмыг 8 бүлэг 60 зүйлтэйгээр шинэчлэн 

баталсан.  Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх механизмыг 
бий болгож, үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр 

Засгийн газрын 2012 оны 150 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх 

зорилгоор БОЭТ-ийн ажилчдын үр дүнгийн урамшууллыг дүгнэх 

журмыг шинэчлэн гаргаж тасаг нэгжийн  эрхлэгч, ахлах сувилагч 

нарт  дүгнэх эрхийг олгон, тухай ажилтан зөвшөөрч гарын үсэг 
зурсан нэгтгэлийг хэлэлцэн шийдвэрлэх комиссыг захирлын 

тушаалаар батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж  хэвшсэн.  

Монгол улсын ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолын дагуу эмч ажилчдад 

улирал бүр урамшуулал олгохдоо  тасгийн эрхлэгч, ахлах 

сувилагчийн гаргасан үнэлгээг харгалзан чанар, сувилахуй, хүний 

нөөц, эмчилгээ эрхлэсэн орлогч дарга, халдвар судлаач нарын 

саналыг тусган удирдлагын багаар хэлэлцэн урамшуулалыг олгож 



 
 

 
 

байгаа нь үнэн зөв, бодитой үнэлэх боломжийг олгосон үр дүнтэй 

ажил болсон.  

2016 оны 07 дугаар сард Чанарын албанаас  чанарын урамшуулалын 

механизмыг хэрэгжүүлж эмч мэргэжилтэн, ажилчдыг дэмжин 

урамшуулах тухай журам боловсруулан тасаг нэгжүүдийн 

“Талархлын эзэд” шилжин явах дарцаг, “Талархалын эзэн” тэмдгээр 

эмч сувилагч тусгай мэргэжилтэн, ажилчин шалгаруулж 

урамшуулан ажиллах нь үйлчлүүлэгч хамт олны талархалыг 
хамгийн ихээр хүлээж амжилттай ажилласан эмч ажилчид, тасаг 
нэгжийг дэмжин урамшуулах үйл ажиллагаа болж байна. Шалгарсан 

1 эмч, 1 сувилагч, 1 ажилтаныг сарын  цалингийн 10 хувиар 

урамшуулах ба тэмдэг, дарцагийг аялуулсан нь ажилчдын идэвхийг 
нэмэгдүүлсэн   үр дүнтэй ажил болсон.  

БОЭТ-ийн Сувилахуйн албанаас сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 

нартаа зориулж “Ажлын дэвтэр”-ийг тухайн ажлын байрны онцлог 
бүрээр, өдөр тутам хөтлөгдөж хийсэн ажлаараа өрсөлдөх, 

сувилахуйн тусламж үйлчилгээний түгээмэл гардан үйлдлийн 

стандартаар үнэлүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, санал санаачилагатай 

ажилласан  зэрэг байдлуудаар сувилагчдын ур чадварыг үнэлж 

урамшуулалд хамрагдах үндэслэл болгож ажиллаж байгаа нь 

ажилчдын зүгээс талархал хүлээсэн үр дүнтэй шудрага шалгуур 

болсныг үнэлсэн. 

2016 онд  МУ-ын ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолоор  200 эмч 

ажилчдад хэвийн бус нөхцлийн  нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 10 

хувиар тооцон 114.961.776, хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа 100 эмч 

ажилчдад хор саармагжуулах  сүүг нэг хүнд 300 гр тооцон  нийт 

8500000 төгрөгийг, онцгой ур чадвар гарган хүний амь нас аварсан 

48 эмч мэргэжилтэнд  захирлын тушаалаар 19098435 төгрөг, 
ачаалалтай ажилласан, байгууллага олон нийтийн ажилд идэвхитэй 

оролцсон 194  эмч ажилчдад  40895010  төгрөгийн урамшуулалыг, 
нийт эмч ажилчдын улирлын урамшуулалд 238310454 төгрөг, 
зэргийн нэмэгдэлд 108 эмч мэргэжилтэнд 60369154  төгрөг, 
ажилчдын хоолны нэмэгдэлд 75066133 төгрөг, илүү цагийн хөлсөнд 

151016253 төгрөгийг,  гэрт болон галалгаатай байшинд амьдардаг 
эрэгтэйчүүд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд нийт 49 ажилтанд 

түлшний хөнгөлөлт тус бүр  1тн нүүрний үнэ 90000 төгрөгөөр тооцон 

4410000 төгрөг,  алс болон хот дотор дуудагдсан эмч мэргэжилтэн, 

жижүүр эмчийн нэмэгдэлд 227491161   төгрөгийг  тус тус цаг 
хугацаанд нь олгон урамшуулж ажилласан.   

 Ажилтнуудыг сургах, 

орчин үеийн мэдээллээр 

хангах дэд бүтцийг 
бүрдүүлэх үйл 

ажиллагааны 

гүйцэтгэлийн хувь;  

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгосон 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй  18,9 сая америк долларын 

өртөг бүхий  “Цахим эрүүл мэнд төсөл”-ийн хүрээнд тоног 
төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, программ хангамж болон 

хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах үйл ажиллагаанд зарцуулсан.  

Нийтдээ 125 компьютер болон бусад  23 нэр төрлийн тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэгдэж Цахим сургалтын өрөө тохижуулан 

ажиллаж байна. Мөн байгууллага бүрэн цахижсанаар нийт эмч нарт 

Health Info3 программын ашиглалт, дотоод сүлжээний талаар 

танхимын болон ажлын байран дахь хэлбэрээр өдөр тутмын 

сургалтыг хийж, эмч нарын программ ашиглалтыг сайжруулснаар 

эмч ажилчдын компьютерийн хэрэглээний программууд дээр 

ажиллах мэдлэг, ур чадвар сайжирч улмаар орчин үеийн мэдээ 

мэдээлэл, мэргэжлийн холбогдолтой шинэ дэвшилтэт эмчилгээ 

оношилгооны арга техниктэй танилцах, зайн сургалтанд хамрагдах 

боломж бололцоо бүрдсэн.  

Зайн сургалтаар 11 сувилагч тусгай мэргэжил Дархан уул аймгийн 

АШУҮИС-ийн салбар сургуулийн баклаврын сургалтыг амжилттай 

дүүргэн  боловсролын түвшингээ ахиулсан, 2 их эмч, 1 IT инженер  



 
 

 
 

АШУҮИС-ийн САЙБЕР их сургуулийн магистрийн хөтөлбөрт 

хамрагдан суралцаж байна.   

Ховд аймгийн БОЭТ-ийн цахим сургалтын танхимд эмнэлгийн 

мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн 

бичгийн шалгалтыг эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран цахим 

хэлбэрээр 1 цаг 40 минутын хугацаатай  авлаа. Нийт 15 эмнэлгийн 

мэргэжилтэн хамрагдсан. Ингэснээр хөндлөнгийн нөлөөгүй, ил тод, 

шуурхай, нээлттэй Цахим хэлбэрээр өгсөн шалгалтын дүнг вэб 

сайтад шууд байрлуулах, дүнг газар дээр нь тооцоолж мэдээлэх 

зэргээр хурдан, шуурхай байдлыг хангаж мөн Хөдөө орон нутагт 

байгаа эмч эмнэлгийн  мэргэжилтний цаг хугацаа, хувь хүний төсөв 

зардалыг хэмнэж  тухайн орон нутагт ажиллах хугацаандаа эмчлэх 

сувилах эрхийн шалгалтыг өгөх боломжтой болсон.  

Ажилтнуудыг сургах, орчин үеийн мэдээллээр хангах дэд бүтцийг 
бүрдүүлэх зорилгоор Мобиком дахь салбартай хамтран ажиллах 

гэрээ байгуулан интернетийн хурдын нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. 

цаашид эмнэлгийн орчныг WI-FI болгох зорилт тавин ажиллаж 

байна. 

  

 Нээлттэй зарласан 

сургалт, сонгон 

шалгаруулалтын тухай 

мэдээллийн тоо;  

 

БОЭТ-ийн захирлын  2014 оны 01 дүгээр  сарын 02-ны өдрийн  08 

дугаар тушаалаар  баталсан “Сул чөлөөтэй ажлын байранд эмч, 

ажилтан сонгон шалгаруулах, дадлагажуулан сургах, туршилтаар 

ажиллуулах, үндсэн ажилтнаар томилох”  журмын дагуу IT 

инженерийн ажлын байранд, эмчилгээний хоолны тасгийн “Хоолны 

технологич инженер”-ийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалтын 

зарыг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон 

байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлсэн.  

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн сул ажлын байрны зарын хэсэгт  

/http://chd.mohs.mn/content.php?id=6&cid=824/   БОЭТ-д нэн 

шаардлагатай байгаа тархи нугасны мэс засалч эмч, вирус судлаач 

эмч, эмчилгээний хоол зүйч эмч, гадаадын оронд магистраас дээш 

зэрэг хамгаалсан эмчийг ирж ажиллахыг урьж  орон нутагтаа 

тогтвор суурьшилтай ажиллуулах зорилгоор аймгийн ЗДТГ-аас орон 

байраар ханган 5-аас дээш жил ажиллавал тухай байрыг өөрт нь үнэ 

төлбөргүй шилжүүлэх  урилга байршуулсан боловч  одоогоор хүсэлт 

ирээгүй байна.  

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжил олгох сургалтыг нээлттэй 

зарлаж нийт 5 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй гэрээ хийж 

байгууллагын зардлаар суралцуулж байна.   

 Эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

нийгмийн асуудлыг 
шийдэхэд үйлдвэрчний 

эвлэлийн 

байгууллагатай хамтран 

ажиллаж байгаа байдал, 

хамтын гэрээний 

биелэлтийн хувь. 

    БОЭТ-ийн захиргаа, Байгууллагын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо 

нь 2016-2018 онд хэрэгжих “Хамтын гэрээ”-г шинээр боловсруулан 12  

бүлэг  79 зүйл бүхий гэрээг 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр 

батлан гаргасан гэрээг 2016 онд мөрдөж ҮЭХ-той хамтран ажиллаа.  

2016-2018 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээнд хамт олны санаачилгаас 
гарсан дараах заалтуудыг 2 тал харилцан тохиролцож  шинээр нэмж 

оруулсан нь онцлог зүйл байсан. Үүнд  

2.6 Ажилчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэхэд анхаарал тавьж, 

байгууллагын шаардлагаар гадаад оронд суралцахаар явж буй 

тохиолдолд цалинг олгож, ажлын байрыг хадгална. Гадаад оронд 

суралцах хугацаа нь 6 сар хүртэл бол цалинг 100% олгож, суралцах 

хугацаа нь 6 сараас дээш бол цалинг 60% олгож, ажлын байрыг 
хадгална. Суралцах гэрээг 2 жилээр хийнэ. 

1.6.1 Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгалт өгч байгаа тохиолдолд 

үндсэн цалинг 60%-иар олгоно. Сургалтын төлбөрөө 

http://chd.mohs.mn/content.php?id=6&cid=824


 
 

 
 

өөрсдөө даана. (Зэрэг хамгаалсан тохиолдолд нэг талын 

унааны зардалыг автобусаар олгох) 

1.6.2 Эмнэлгийн мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалтанд сурч байгаа тохиолдолд үндсэн 

цалинг 100% олгоно. Сургалтын төлбөрийг өөрөө 

хариуцна.Суралцагчийн үндсэн ажлыг тасаг нэгж хариуцах 

бөгөөд ажлын ачааллаас хамаарч ЭЭО даргын саналыг 
харгалзан захирлын тушаалаар цалингийн хувь олгоно.   

1.6.3 Зэргийн шалгалтанд явсан хугацаанд цалинг 60%-иар 

олгож, хамт олонд нь 40%-ийг хавсруулан олгох 

1.6.4 Докторт сурч байгаа үед 6 сарын хугацаанд 100% цалинг 
олгож, гэрээг 3 жилийн хугацаатай, Магистрын зэрэг 
хамгаалахаар сурч байгаа үед цалингийн 60%-ийг 4 сарын 

хугацаанд олгож, суралцах гэрээг 2 жилээр хийнэ. 

1.6.5 Резидент сургалтанд суралцагч өөрөө төлбөрөө төлж 

байгаа тохиолдолд 2 жилийн хугацаатай гэрээ хийж үндсэн 

цалинг 100 хувь олгоно. Суралцагч нь төрийн сангаар сурч 

байгаа тохиолдолд 2 жилийн хугацаатай гэрээ хийж эхний 

3 сар үндсэн цалинг 100 хувь үлдсэн саруудад цалинг 60 

хувиар олгоно. 

3.6.3 Эхнэр, нөхөр, хүүхэд нь хүнд өвчнөөр өвдөж өөрөө 

асрамжилж байгаа тохиолдолд ажлын 22 хоног хүртэл 

хоногийн цалинтай  чөлөө олгоно /эмч нарын зөвлөөгөөний 

шийдвэрээр/ 

3.7 Эмчлэх, эм барих, зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусч өөрсдийн 

буруугаас сунгагдаагүй тохиолдолд 2-3 сарын цалингүй чөлөөг 
уг ажилтанд олгоно. Дээрх хугацаанд ажлын байрыг хадгална 
 

4.1. Ажилтанд эрдмийн цол, мэргэжилийн зэрэг, хөдөлмөрийн 

нөхцөлийн нэмэгдэлийг олгоно.Үүнд: 

4.1.1. Эрдмийн болон боловсролын зэргийн нэмэгдэл: 

 Доктор (Ph.D)  20% 

 Магистр (хамгаалсан сэдэвтэй)15% 

 Клиникийн профессор (захирлын 

тушаалаар10% 

4.1.2. Мэргэжилийн зэргийн нэмэгдэл: 

 Зөвлөх зэргийн эмч, сувилагч  20% 

 Тэргүүлэх зэргийн эмч, сувилагч 15% 

 Ахлах зэргийн эмч, сувилагч  10% 

4.1.3. Зэрэг давхардсан тохиолдолд аль нэмэгдэлээ авахаа 

ажилтан өөрөө сонгоно 

4.2. Ур чадварын нэмэгдэлийг сар бүр ажлыг шударга зөв 

дүгнэж, улирал тутам Засгийн Газарын 150-р тогтоолын 

дагуу олгож байна 

4.3. Тасгийн эд хариуцагч нарт 20000 төгрөг, эд хөрөнгө 

хариуцагчын нэмэгдэл олгох сар бүр 

4.4. Урлаг, спортын  Аймаг, Бүс, Улс, Тив, Дэлхийн тэмцээнд 

амжилт гаргасан ажилтанд цалингийн хувь олгоно 

 Аймгийн чанартай тэмцээнд   10%-15% 

 Бүс болон Улсын чанартай тэмцээнд  15%-20% 

 Тив, Дэлхийн чанартай тэмцээнд  /Захирлын 

тушаалаар/  

5.1. Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл (үер, ус,гал,түймэр)-д 

орсон, орон байр нь нэрвэгдсэн тохиолдолд холбогдох 

байгууллагын гаргасан акт, баримтыг үндэслэн ажилчдын 

хандиваар 1 000 000 төгрөгний тэтгэмж олгоно 

5.2. Нэг өдрийн оройн ээлжинд ажиллагсдад оройн хоолтой 

болгоно 

8.1.1. Онцгой байдлын үед онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн, шинэ 

санаачлага гарган ажиллаж буй ажилтанд хамт олны өмнө 

сайшааж, цалингийн 20-30%-иар, 1-3 сар хүртэлх хугацаагаар 

нэмж урамшуулах 



 
 

 
 

8.1.2. Байгууллагадаа өөрийн идэвх санаачлагаар дотоод, 

гадаадын хөрөнгө оруулалт хийсэн, шинэ техник технологи 

нэвтрүүлсэн эмнэлэгийн мэргэжилтэнд 500,000₮-1,000,000₮ 

хүртэл төгрөгний урамшуулалыг захирлын  зөвлөлөөр 

шийдвэрлэж олгоно 
 

2016 онд байгууллагын ҮЭХ-ны гишүүдийн татвараас  21,6 сая төгрөг 
төвлөрсөнөөс зарцуулалтыг харуулбал  

1. ҮЭХ-ны татварт 4,3 сая төгрөг 

2. Цалин 4,4 сая төгрөг  

3. Олон нийтийн ажилд  4,9 төгрөг  

4. Буцалтгүй тусламж -7,9 сая төгрөг байна.   

Монголын Эрүүл мэндийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 
сургалт авч тасаг бүрээс 5 хүн  нийт 120 гаруй эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтэн хамрагдаж Эмнэлгийн үйлдвэрчний хорооний эрх 

үүрэг, гишүүдийн оролцоо зэрэг хууль эрх зүйн мэдлэг олголоо. 

Хамтын гэрээний биелэлт 96 хувьтай байна.  

Гурав. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал  

 Төсвийн гүйцэтгэлийн 

биелэлт болон хагас, 
бүтэн жилийн 

санхүүгийн тайланг 
байгууллагын цахим 

хуудас болон мэдээллийг 

самбарт байрлуулсан 

эсэх;  

Тухайн жилд батлагдсан төсөв, төсвийн зарцуулалт гүйцэтгэл, 

нэмэлтээр ирж буй санхүүжилт, хагас бүтэн жилийн санхүүгийн 

тайланг Шилэн дансны тухай  хууль болон Төсвийн тухай хууль 

бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд гаргаж хуулийн хугацаанд 

тайлагнан удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр ханган ажилласан.  

Тухайн оны батлагдсан төсөв, хуваарь, гүйцэтгэл, өр авалгын сар 

бүрийн санхүүгийн үйл ажллагааны мэдээ тайланг гарган ЭМГ, 

аймгийн төрийн санд хүргүүлэн байгууллагын цахим хуудас, шилэн 

данс мэдээллийн самбарт байршуулан ил тод мэдээлэн ажиллаж 

байна. Төсвийн мэдээллийг http://info.shilendans.gov.mn/login    

хаягаар нэвтрэн мэдээллийг оруулан  

http://shilendans.gov.mn/org/1374      цахим хуудсаар тогтмол мэдээлж 

ажилладаг.  

- Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжсэнтэй холбойгоор сар бүр 

цалигийн зардлаас бусад 5 саяаас  дээш орлого, зарлагын гүйлгээ, 

жилийн төсөв, сарын гүйцэтгэлийн хамт хуулийн хугацаанд  бүх 

мэдээллийг байгууллагын цахим сайт болон мэдээллийн самбарт 

байршуулан  ил тод  нээлттэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.   

 Байгууллагын 

санхүүгийн тайланд 

хийсэн аудитын 

дүгнэлтийг бүрэн эхээр 

нь байгууллагын цахим 

хуудас болон 

мэдээллийн самбарт 

байрлуулсан эсэх; 

 

Жил бүр Аймгийн аудитын газар болон, Засаг даргын 

дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 1 удаа,  БОЭТ-ийн 

2014-2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн 

аудитыг  2016 оны 3 дугаар улиралд Үндэсний Аудитын ерөнхий 

газар, аймгийн аудитын газар хамтран санхүүгийн үйл ажиллагааны 

зарцуулалт, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт болон 

үйлчилгээний  үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд 10 хоногийн 

хугацаатай нөхцөл байдлын шинжилгээ хийж зөвлөмж, акт, албан 

шаардлага бүхий гүйцэтгэлийн аудитын тайланг 2017 оны 01 дүгээр 

сарын 04-ний өдөр тус төвд ирүүлсэн бөгөөд тайлангийн дагуу 

төлөвлөгөө гарган ажил зохион байгуулж хэрэгжүүлэн 2017 оны 06 

дугаар сарын 15-ны дотор ҮАГ-т хүргүүлэхээр төлөвлөгөө 

боловсруулах шатандаа явж байна. Улсын хэмжээнд  5 БОЭТ-д 

хийгдсэн гүйцэтгэлийн Аудитын тайлан ЭМЯ-нд ҮАГ-аас хүргэгдсэн 

болно. 

http://info.shilendans.gov.mn/login
http://shilendans.gov.mn/org/1374


 
 

 
 

Дээрхи Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын 

дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь байгууллагын цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбарт байршуулан 7 хоног тутамын байгууллагын 

дотоод хурал, ярианд танилцуулдаг.      

 Тухайн жилийн 

батлагдсан төсөвт 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулсан тохиолдолд энэ 

тухай цахим хуудсаар 

болон бусад хэлбэрээр 

олон нийтэд мэдээлсэн 

эсэх;  

БОЭТ-ийн шилэн дансны самбар болон, цахим хуудсанд батлагдсан 

төсвийг оны эхэнд зардал зүйлээр гаргаж олон нийтэд ил тод 

мэдээллэн ажилласан. 2016 оны батлагдсан төсвийн хуваарь 2016 

оны 01 дүгээр сарын 12-нд батлагдаж ирсэн. Тайлант онд томуу, 

улаанбурхан өвчний дэгдэлттэй холбоотой нэмэлтээр ор дэлгэж, 

хүний нөөцөөр хангаж ажилласан. Энэ хугацаанд гарсан цалин болон 

эмийн зардал нийт 24,0 сая төгрөгний үндэслэлийг гаргаж ЭМЯ-д 

хүргүүлснээр эмийн зардалд 5,0 сая төгрөг, цалин 2,0 сая төгрөг  
нийт 7,0 сая төгрөг, өглөг үүсэж буй халаалт, цахилгааны зардал 

нийт оны эцэст нийтдээ 165,3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлж зохих зүйл заалтын дагуу зарцуулсан тухай бүрд нь 

цахим хуудсаар болон бусад хэлбэрээр олон нийтэд мэдээлсэн.    

 Зөвхөн хууль 

тогтоомжид заасан 

төлбөр, хураамжийг 
үйлчлүүлэгчээс авах, 

үйлчилгээний хөлс 
болон төлбөр, хураамж 

авах хэлбэрийг 
боловсронгуй болгох 

чиглэлээр авсан арга 

хэмжээ, 

үйлчлүүлэгчдийн төлөх 

төлбөрийн хэмжээ, 

тарифыг цахим хуудсаар 

болон олон нийтэд 

нээлттэй мэдээлсэн эсэх; 

     БОЭТ-д үзүүлдэг нийт төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 

болон үнэ тарифыг үйлчлүүлэгчдэд харагдах газруудад томоор 

хэвлэн байршуулсан.  Мөн төлбөрт үйлчилгээний журам болон үнэ 

тарифыг www.khovdboet.moh.mn    цахим хуудсаар болон шилэн 

дансны самбарт байршуулан олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл 

хүргүүлэн ажиллаж байна.  

БОЭТ-ийн захирлын 2014 оны 375 дугаар тушаал, 2015 оны А/13, А/42 

дугаар тушаалуудыг мөрдөн төлбөрт тусламж үйлчилгээний 

журмыг хэрэгжүүлэ байгаа бөгөөд үүнийг шинэчлэн боловсруулахад 

өмнө нь үндэслэл болж байсан  ЭМС-ын 2006 оны 277 дугаар 

тушаалыг ЭМСайдын 2014 оны 223 дугаар тушаалаар хүчингүйд 

тооцсон нь одоогоор үндэслэл болгон баримтлах эрх акт байхгүйгээс 
2016 оны 09 дүгээр сард хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын дүгнэлтээр 

төлбөртэй тусламж үйлчилгээнээс эмч мэргэжилтнүүдэд төлбөрт 

үйлчилгээнээс хувь олгох нь зөрчил гэж үзэн зогсоох албан 

шаардлага ирсэн нь цаашид төлбөрт тусламж үйлчилгээнээс олох 

орлого багасаж өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 

тасалдах, эмч ажилчид илүү цагаар ачаалалтай ажиллахад эдийн 

засгийн хөшүүрэггүйгээс сэтгэл ханамжгүй байдал үүсэж, тусламж 

үйлчилгээнд хүлээгдэл, чирэгдэл бий болох нөхцөл үүсэн төлбөрт 

тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам боловсруулан хэрэгжүүлэн 

ажиллахад өнөөгийн шаардлагыг хангахгүй  жишиг үнийн жагсаалт 

сангийн  яамнаас ЭМЯ-нд ирээгүйгээс хэт бага үнийн санал мөрдөн 

ажиллаж байгаа, эм эмнэлгийн хэрэгсэл, оношилгооны урвалж 

бодис, рентген хальсны үнэ жилээс жилд нэмэгдэж байгаа нь үндсэн 

үйл ажиллаганы орлого биелэхгүй байх нэг шалтгаан болж байна 

     ЭМСайдын “Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсаалт журам 

батлах тухай”  2016 оны А/228 дугаар  тушаал гарсан боловч Сангийн 

яамнаас зөвшөөрөөгүй гэсэн шалтгаанаар хэрэгжүүлэх боломжгүй 

хүлээгдэж байна.  

     ЭМЯаманд Эрүүл мэндийн байгууллагын төлбөртэй тусламж 

үйлчилгээний журам боловсруулахад зарим тусламж үйлчилгээний 

талаар орон нутгийн онцлогийг тусгасан санал хүргүүлсэн. БОЭТ-

ийн төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журмын төслийг 
боловсруулахад тасгийн эрхлэгч эмч, ахлах сувилагч болон хамт 

олон мөн үйлчлүүлэгчдийн санал,  үйлчилгээний нэр төрөл, эм 

урвалж, эмнэлгийн хэрэгслийн үнэ, орон нутгийн онцлог  зэргийг 
харгалзан боловсруулан саналыг хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

ЭМЯамнаас яаралтай жишиг үнийн тарифыг гаргаж хуучин 

мөрдөгдөж байгаа үнийн саналыг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай 

байна.  

http://www.khovdboet.moh.mn/


 
 

 
 

 Албан бус төлбөрийн 

талаар арга хэмжээ авсан 

эсэх; 

Албан бус төлбөрийг багасгахын тулд эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтний цалин, нийгмийн асуудлыг сайжруулах, албан ба 

албан бус төлбөрийн мэдээллийг нээлттэй байлгах, эмнэлгийн 

шуурхай байдал, менежментийг сайжруулахад бодлогын түвшинд 

анхаарах шаардлагага гэж үзсэний үндсэн дээр ЭМСайдын 2006 оны 

277 дугаар, 2016 оны 223 дугаар тушаалыг үндэслэн гаргасан 

захиралын тушаалын дагуу эмч ажилчдад төлбөртэй үйлчилгээнд 

оруулсан орлогоор цалин дээр баримтыг үндэслэн тодорхой хувийг 
нэмж олгосноор албан бус төлбөрийг бий болгохгүй байх нэг 
хөшүүрэг болдог. 2016 оны байдлаар захирлын тушаалаар нийт 57,0 

сая   төгрөгийг эмч ажилчдад цалин дээр нэмэгдэлээр олгосон байна.  

Үндэсний Аудитын газраас 2016 оны 09 дүгээр сард БОЭТ-ийн үйл 

ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын дүгнэлтээр  57,0 

сая төгрөгийг олгосон нь “төрийн өмчийн эрүүл мэндийн 

байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам”-ын 

3.6-д заасантай нийцэхгүй байгаа гэсэн үндэслэлээр зогсоох албан 

шаардлага ирүүлсэн тул  2016 оны 11,12 дугаар сард олгоогүй болно. 

Төлбөрт тусламж үйлчилгээ нь ихэвчлэн эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээг хүлээгдэл, чирэгдэлгүй, хэвийн явуулахын тулд  эмч 

мэргэжилтнүүд илүү цагаар ачаалалтай ажилладаг тул  ЭМЯ-наас 
анхаарч эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна.   

 Гадаадын зээл, тусламж, 

хандивлагч олон улсын 

байгууллагуудаас авч 

хэрэгжүүлж буй төсөл, 

хөтөлбөрийн 

санхүүжилтын 

мэдээллийг цахим 

хуудсанд байрлуулсан 

эсэх. 

Гадаадын зээл, тусламж, хандивлагч олон улсын байгууллагуудаас 
авч хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтын мэдээллийг 
http://info.shilendans.gov.mn/login    хаягаар нэвтрэн мэдээллийг 
оруулж 

http://shilendans.gov.mn/org/1374      цахим хуудсаар тогтмол мэдээлж 

ажилладаг. Мөн энэ тухай мэдээллийг байгууллагын  

http://www.khovdboet.mohs.mn/ цахим хуудас болон 222 гишүүн 

бүхий  байгууллагын ажилчид нэвтрэх эрх бүхий   

https://www.facebook.com/groups/KHRDTC/  групп, 

https://www.facebook.com/khovdboet/?fref=ts&ref=br_tf хуудсаар цаг 
тухай бүр мэдээллэдэг.  

Дөрөв. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

ажиллагааны ил тод байдал  

 Тендерийн баримт 

бичиг, тендер 

шалгаруулалтыг явуулах 

журам болон тендерийн 

урилгыг хуульд заасны 

дагуу хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр нийтэд 

мэдээлж, цахим хуудас 
www.e-procurement.mn -т 

байршуулсан эсэх; 

2016 онд БОЭТ-ийн эмийн төсөв 1,123,000,000 төгрөгөөр батлагдсан. 

Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл,урвалж оношлуурын нээлттэй тендерийн 

шалгаруулалт нийт эмийн төсвийн 86,6% -д 972,300,000 төгрөгөнд 

зарлан 36 багцаар худалдан авах ажиллагааны тендерийн хуулийн 

дагуу шалгаруулалт явуулсан.  Үүнд нийт 21 компаниас үнийн санал 

ирсэн үүнээс үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээ хийж 14 компани 

шалгарч гэрээ байгуулсан. 2016 оны 02 дугаар сарын 05- нд гэрээ 

байгуулан эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурыг хуваарийн 

дагуу нийлүүлж эхэлсэн. Улирал бүр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж 

оношлуурын нийлүүлэлт болон тендерийн гүйцэтгэлийг БОЭТ-ий 

санхүүгийн шилэн данс болон захирлын дэргэдэх зөвлөлд тайлагнан 

ажиллаж байна. 

БОЭТ-ийн захирлын тушаалаар үнэлгээний хороог томилон www.e-

procurement.mn  цахим хуудсанд урилга болон үр дүнг зарлан 

мэдээлж явуулсан.  

Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн Эмчилгээний хоолны материал /мах, 

хүнсний ногоо, гурил/ -д 2016 оны эхний улиралд   нээлттэй  

тендерийн урилгыг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр 

олон нийтэд зарлаж тендер шалгаруулалтыг хуулийн дагуу зохион 

явуулаж цахим хуудасанд байршуулсан.    

http://info.shilendans.gov.mn/login
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 Тендерт шалгарсан 

болон шалгараагүй 

оролцогчийн талаархи 

товч мэдээллийг 

байгууллагын  цахим 

хуудаст байршуулан, 

шалгарсан болон 

шалгарч чадаагүй 

шалтгаан, нөхцөл, 

хуулийн үндэслэлийн 

талаар мэдээлэл 

гаргасан эсэх;  

Тендерийг хуулийн дагуу зохион байгуулсан явц,  үр дүнгийн 

талаарх мэдээллийг байгууллагын нийт ажилчдад мэдээлсэн. 

Тендерийн гэрээний дагуу зах зээлийн үний өөрчлөлтөөс хамааран 

зохих өөрчлөлт ороуулан ажиллаж байна.  

Байгууллагаас зарласан эмийн тендерт нийт 21 компаниас үнийн 

санал ирсэн ба үүнээс үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээ хийж 14 

компани шалгарч гэрээ байгуулсан. Шалгараагүй 7 компанид 

хуулийн хугацаанд эргэн мэдээлэл гаргаж хүргүүлсэн.    Тендер 

шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг сангийн яамны  www.e-

procurment.mn сайтад байршуулан мэдээлсэн.    

 Худалдан авсан бараа, 

ажил, үйлчилгээний 

тайланг тухай бүр 

холбогдох байгууллагад 

мэдээлсэн эсэх; 

Сар,  улиралд худалдан авсан авсан бараа, ажил үйлчилгээний 

тайланг төсвийн санхүүлжилтын тухай  хууль болон нягтлан бодох 

бүртгэлийн заавар журмын дагуу тайлан мэдээг гаргаж төрийн сан 

болон удирдах дээд байгууллагад хүргүүлж заавар зөвлөгөө авч 

ажиллаж байна.  

 Цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбарт 

байрлуулсан худалдан 

авах ажиллагаанд хийсэн 

аудитын тайлан, дүгнэлт 

болон бусад хяналт, 

шалгалтын дүнгийн 

талаарх мэдээллийн тоо. 

Мах бэлтгэн нийлүүлж байгаа “ХОВД ДӨРГӨН ХХК”,  Сүү, сүүн  

бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа “ҮҮДЭНГИЙН 

ЦАГААН ТОЛГОЙ”  Хүнсний ногоог Хувиараа аж эрхэлдэг А. Гансүх 

нартай гэрээ байгуулан гэрээний заалтын дагуу ариун цэвэр, 

халдвар хамгаалалын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэн 

хамтран ажиллаж байна. Гэрээг хагас бүтэн жилээр дүгнэж гэрээний 

заалтын дагуу зах зээлийн үнэ ханшаас доогуур, стандарт шаардлага 

хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. 

Гэрээний дүн бусад мэдээллийн талаар шилнэ данс болон 

байгууллагын вэб сайтад байршуулан ил тод байдлыг хангаж 

ажилласан. /www.khovdboet.mohs.mn/ 

2016 онд БОЭТ-ийн эмийн төсөв 1,122,000,000 төгрөгөөр батлагдсан. 

Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл,урвалж бодис, оношлуурын нээлттэй 

тендерийн шалгаруулалтыг  нийт эмийн төсвийн 80%-д буюу 

972,300,000 төгрөгөнд зарлан 36 багцаар худалдан авах ажиллагааны 

тендерийн хуулийн дагуу БОЭТ-ийн захирлын тушаалаар 

үнэлгээний хороог байгуулан www.e-procurement.mn  цахим 

хуудсанд нээлттэй тендер зарлаж урилга байршуулан нийтэд  

мэдээлж явуулсан.   Улирал бүр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж 

оношлуурын нийлүүлэлт болон тендерийн гүйцэтгэлийг БОЭТ-ийн 

санхүүгийн шилэн данс болон захирлын  зөвлөлд тайлагнан 

ажиллаж байна. 

http://www.e-procurment.mn/
http://www.e-procurment.mn/
http://www.e-procurement.mn/


 
 

 
 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт  2015 оны  2016 оны 

гүйцэтгэл 

   Тайлбар 

                                                                    2.1 Нийтлэг үзүүлэлт 

1 Орны фонд ашиглалт 117,9 104 2015 оны үзүүлэлттэй харьцуулахад орны 

фонд ашиглалт 13.9 буурсан үзүүлэлттэй 

байгаа боловч орыг 100 % ашиглаж 

ажилласан байна.Энэ нь ЭМД-аас авдаг 
санхүүжилт өмнөх онуудад 74 хүртэл хувь 

байсныг 2016 оны төсвийн төсөөлөлд 

саналыг үндэслэлтэй гарган хүргүүлснээр 

57 хувь болгон бууруулан Сангийн яамаар 

хянуулж, батлуулан ажиллаж байгаатай 

холбоотой. Гэвч эмийн төсвийн өглөг 
үүсгэхгүй,  батлагдсан орны тоог 
баримтлан ажиллах нь зүрх судас, мэдрэл, 

дотрын тасгуудад хүлээгдэл 7-14 хүртэл 

хоногоор үүсэх сул талтай байна.   

2 Дундаж ор хоног 8,9 7,5 2015 оны үзүүлэлттэй харьцуулахад дундаж 

ор хоног 1.4 буурсан нь эмчилгээ, 

оношилгоондоо шинэ дэвшилтэт арга, 

тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэн стандарт 

удирдамжийг мөрдөж  ажилласанаар 

өвчний эдгэрэлтэнд, эмийн эмчилгээний 

хамт эмийн бус эмчилгээг хэрэглэсэн, анхан 

шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудтай 

хяналтыг сайжруулж ажиллаж байгаа  нь 

давуу тал болж  байна.  

3 Эмнэлэгт хоног болоогүй нас 
баралт \4-24 цагийн дотор\ 

14,7 8.3 2015 оны үзүүлэлттэй харьцуулахад 

эмнэлэгт хоног болоогүй нас баралт 6.4

  буурсан байна. Энэ нь өвчний 

эрэмбэлэн ангилах журмыг зөв мөрдөж, 

хүнд өвчтөнд яаралтай тусламжийг хугацаа 

алдалгүй үзүүлж эмч, мэргэжилтнийг  

чадавхижуулан ЭМС-ын тушаалаар 

ЭХЭМҮТ-ийн эмч солилцооны хөтөлбөрт 

хамрагдсан ажлын байрны сургалтыг 
зохион байгуулж, эмчилгээ, 

оношилгоондоо шинэ дэвшилтэт арга, 

тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэн ажилласан 

зэрэг нь давуу тал болж байна. 

4 Өр  авлагын хэмжээ 133,2 сая 0  2016 онд хог хаягдал зөөвөрлөх, барилгын 

урсгал зардал, бичиг хэрэг, цэвэрлэгээний 

материалын зардал батлагдсан төсвийн 

хүрээнд хүрэлцдэггүй тул нэмэлт 

санхүүжилт зайлшгүй шаардлагатай болдог 

ба энэ нь зарим талаар эмнэлэгийн 

эмчилгээ, үйлчилгээнд доголдол гарах 

асуудал үүсдэг тул 2016 оны 12 дугаар сард 

даатгалын санхүүжилтийн давсан орлогыг 

ЭМЯ-нд үндэслэл гарган хүргүүлж НД-ын 

Үндэсний газраас ЭМД-ын санхүүжилтээр 

165,3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 



 
 

 
 

шийдвэрлүүлж тодотгон авснаар өглөг /өр/-

гүй ажиллаа.   

 

                                                                    2.2 Өвөрмөц үзүүлэлт 

                                                       2.2.1  Төв эмнэлэг, БОЭТ 

5 Эрхтэн шилжүүлэн суулгасан 

байдал  

 Эрхтэн шилжүүлэн 

суулгасан тохиолдлын 

тоо  

 1 жилээс дээш амьдарч 

буй хүний хувь  

 3 жилээс дээш амьдарч 

буй хүний хувь  

 5 жилээс дээш амьдарч 

буй хүний хувь  

  
    

Байхгүй  

 

 Эрхтэн шилжүүлэн суулгах хагалгаа 

хийгддэггүй хэдий ч өвдөгний үе солих мэс 
засал, түлэнхийн арьс нөхөх хагалгааны 

бэлтгэлийг хангаж, эрүү нүүрний практикч 

реимплантаци , имплантацийн ажилбарыг 
тайлант жилд 12  үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэн 

ажиллалаа.  

6 Гемодиализ эмчилгээний 

хүлээгдлийн дундаж хугацаа  

0 0 Гемодиализ эмчилгээний хүлээгдэл 

үүсээгүй. 2016 онд нийт гемодиализ 

эмчилгээнд 20 хүн хамрагдсан. 

Гемодиализийн 2 аппарат ажилладаг ба 24 

цагт 2-3 ээлжээр 14 цаг ажиллах хүчин 

чадалтай гемодиализ эмчилгээнд ордог 
үйлчлүүлэгчдийн хуваарийг сараар 

төлөвлөн, хурц бөөрний дутагдалтай 

үйлчлүүлэгчийг хугацаа алдалгүй 

хамруулан ажиллаж байна.  2016 онд Тайван 

улсад   “Гемодиализийн мэргэжилтэнүүдэд 

мэргэжил дээшлүүлэх гадаад сургалт”-нд 

эмч, сувилагч, техникч нар суралцсан. 

Хүний нөөцийн хувьд гемодиализийн эмч 1, 

техникч 2, сувилагч 2 гэсэн мэргэшсэн 

бүрэлдэхүүнтэй ажилласан ба тасралтгүй 

хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байна.   

7 Ходоодны шархлаа өвчний 

шалтгаант нас баралтын 

түвшин (0-74 насны 10000 хүн 

амд)  

0 0 
 

Ходоодны шархлаа өвчний шалтгаант нас 
баралт гараагүй. 2016 онд ходоодны 

шархлаа өвчний шалтгаант 27 хүн хэвтэн 

эмчлүүлсэн ба өрх сумын эмчийн хяналтанд 

хянагддаг. Эмчилгээ, оношилгооны 

стандарт удирдамжийг мөрдөж, дээд 

шатлалын ЭМБ-дад шилуүүлэг хийн 

ажиллаж байна. 

8 Даралт ихсэх өвчний 

шалтгаант нас баралтын 

түвшин (0-74 насны 10000 хүн 

амд) 

0 0 Даралт ихсэх өвчний шалтгаант нас баралт 

гараагүй. Даралт ихсэх өвчний шалтгаант 

333 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн, зүрх судасны 

кабинетийн хяналтанд хоруу явцтай даралт 

ихсэлттэй 130 хүн хянагдаж байна.  

Эмчилгээ, оношилгооны стандарт 

удирдамжийг мөрдөж, кардив тариа, 

хавсарсан даралт бууруулах үйлчилгээтэй 

8-11 нэр төрлийн эмийг шинээр эмчилгээнд 

нэвтрүүлэн  ажиллаж байна. 

9 Гуурсан хоолойн багтраа 

өвчний шалтгаант нас 
баралтын түвшин (0-74 насны 

10000 хүн амд) 

0 0 
 

Гуурсан хоолойн багтраа өвчний шалтгаант 

нас баралт гараагүй. Гуурсан хоолойн 

багтраа өвчний шалтгаант 36 хүн хэвтэн 

эмчлүүлсэн ба дотрын кабинетаар 

хянагддаг нэг үйлчлүүлэгчид гуурсан 

хоолойн стент тавих ажилбар хийгдсэн. 



 
 

 
 

Эмчилгээ, оношилгооны стандарт 

удирдамжийг мөрдөн ажиллаж байна. 

10 Мухар олгойн шалтгаант нас 
баралтын түвшин (0-74 насны 

10000 хүн амд) 

0 0 Мухар олгойн шалтгаант нас баралт 

гараагүй. 2016 онд мэс заслын тасагт нийт 

369 хүн хэвтэн эмчлүүлсэнээс яаралтай мэс 
заслаар 251 тохиолдолд мухар олгойн хурц 

хэлбэрт мэс засал хийгдсэн нь нийт мэс 
заслын 41,6 хувийг эзэлж байна. Мухар 

олгойн хүндрэл, давтан хагалгаанд орох 

хувь 2 дахин буурсан нь хүний нөөцөөр 

хангаж хурц мухар олгойн үрэвслийн төгс 
эмчилгээг 24 цагийн дотор шийдэж 

ажиллаж байгаа нь давуу тал болж байна.  

Оношилгоог лаборатори болон эд, эсийн 

шинжилгээгээр баталгаажуулж байгаа ба 

сум өрхийн эмч нарт мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.  

11 Цөсний чулуу, цөсний 

үрэвсэлийн шалтгаант нас 
баралтын түвшин (0-74 насны 

10000 хүн амд) 

0,1 0 Цөсний чулуу, цөсний үрэвсэлийн 

шалтгаант нас баралт гараагүй. 2016 онд 

мэс засал, дотрын тасагт нийт 170 хүн 

цөсний чулуу, цөсний үрэвсэлийн 

шалтгаанаар хэвтэн эмчлүүлсэнээс  

төлөвлөгөөт болон яаралтай мэс заслаар 68 

үйлчлүүлэгчдэд цөсний чулуу авах мэс 
засал хийгдсэн. Үүнээс 24 тохиолдолд 

дурангийн мэс засал хийгдсэн байна. 

Эмчилгээ, оношилгоо 100 хувьтай, оношийн 

зөрөө гараагүй. Оношилгоог лаборатори 

болон эд, эсийн шинжилгээгээр 

баталгаажуулж байгаа ба сум өрхийн эмч 

нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн 

ажиллаж байна. 

12 Тархинд цус харвалтын нас 
баралтын түвшин (0-74 насны 

10000 хүн амд) 

0,5 0.4 Тархинд цус харвалтын нас баралт өмнөх 

онтой харьцуулахад 0,1 буурсан. 2016 онд 

тархинд цус харвалт оношоор 89 хүн хэвтэн 

эмчлүүлсэн. Дээд шатлалын харвалтын 

төвөөс 2 удаа, ГССҮТ-өөс нэг удаа 

мэргэжлийн эмч дуудаж мэс засал, хатуу 

хальсны доор байрласан цусны бүлэн авах 

мэс заслын эмчилгээг бие даан 2 удаа 

хийсэн. Эмчилгээ, оношилгооны стандарт 

удирдамжийг мөрдөн ажиллаж байна. Өрх, 

сумын эмч нарт мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.   

13 Зүрхний шигдээсийн нас 
баралтын түвшин (0-74 насны 

10000 хүн амд) 

0,5 0 Зүрхний шигдээсийн нас баралт гараагүй. 

2016 онд зүрхний шигдээс оношоор  12 хүн 

хэвтэн эмчлүүлсэний 7 тохиолдол нь маш 

хүнд байсан бөгөөд сэхээн амьдруулах 

эрчимт эмчилгээ, зүрхний эмчийн тусламж 

үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлж 

эмчилгээнд дэвшилтэт эм хэрэглэж 

эмчилгээ, оношилгооны стандарт 

удирдамжийг мөрдөн ажиллаж байна. 2 

өвчтөнг дээд шатлалын эмнэлэгт 

шилжүүлж бүлэн хайлуулах эмчилгээ 

хийглдсэн.  

14 Тухайн эмнэлэгт хэвтэн 

эмчлүүлсэний дараа эсвэл 

0  
0 

 



 
 

 
 

шилжүүлсний дараа нэг сарын 

дотор нас барсан тохиолдлын 

хувь (нийт хэвтэн 

эмчлүүлэгчдийн дотор) 
 

Нас баралт  гараагүй, одоогоор албан ёсны 

мэдээлэл ирээгүй байна.   

 
 

 

 

 

 


