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Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 
Салбар / Дэд салбар Эрүүл мэнд/Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил ба шинэчлэл 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үр өгөөжтэй 
нэвтрүүлсэн төсөл (ЖҮӨ) 

Төслийн тодорхойлолт Төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
тогтолцоог бэхжүүлж, улс даяарх эмийн аюулгүй байдлыг сайжруулна. Тус 
төсөл нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-
аас хэрэгжүүлсэн салбарыг хөгжүүлэх  өмнөх төслүүдийн үргэлжлэл болно.   

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

 1. Төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тогтолцоог сайжруулж, улс даяарх эмийн аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлж. Тус төсөл нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт Азийн 
хөгжлийн үргэлжлэл болох ба Үндэсний хөгжлийн стратеги болон Засгийн 
газрын Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөө (2006-2015)-тэй 
уялдан, эрүүл мэндийн үйлчилгээний санхүүжилт зэрэг салбарын 
шинэчлэлийг үргэлжлүүлэн дэмжинэ. АХБ-ны Хараат бус үнэлгээний газар 
(ХБҮГ)-ын зөвлөмжүүдэд салбарын хоёр болон гуравдугаар шатлалын, 
ялангуяа Улаанбаатар хотын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний нүсэр 
тогтолцоог зөв зохистой болгон эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах бүтцийн өөрчлөлт хэрэгтэй байгааг онцолсон. Энэхүү төсөл нь 
2009-2012 оны AХБ-ны Улс орны Үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө 
болон 2010-2015 оны Улс орны түншлэлийн стратеги (боловсруулагдаж 
буй)-д багтсан. Төсөл нь AХБ-ны 2020 он хүртэлх Стратеги болон уг 
стратегийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох Эрүүл мэндийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөтэй уялдан, салбарын засаглалын асуудлуудыг шийдвэрлэх, 
эрүүл мэндийн салбарын нөөцийн хуваарилалтыг илүү үр өгөөжтэй болгох 
зэрэгт анхаарна.  

 

2. AХБ бол эрүүл мэндийн салбарт дэмжлэг үзүүлж байгаа хамгийн том 
гадаад санхүүжүүлэгч бөгөөд эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэлийг 
төлөвлөн, хэрэгжүүлэхэд Засгийн газрыг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэж 
байна. Бусад түнш байгууллагын тусламж дэмжлэг тодорхой өвчний төрөл 
эсвэл тодорхой цар хүрээ бүхий хөтөлбөрт төвлөрдөг. АХБ нь бусад түнш 
байгууллагатай нягт холбоотой ажилладаг ба зээл тусламжийн үр өгөөжийг 
сайжруулах үүднээс Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд тусгайлан дэмжлэг үзүүлэхэд анхаарч байна. Эрүүл мэндийн 
яам (ЭМЯ)-ны удирдлага доор, тус салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 
хөгжлийн түншүүдтэй уялдуулан, цаашид салбарт суурилсан тусламж 
дэмжлэгийн хэлбэр рүү шилжих хүчин чармайлтыг хэрэгжүүлж байна. Тус 
төслийн хүрээнд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарсан 
зэрэгцээ санхүүжилт хийх шийдвэр гарсан.  

 

3. ЭМЯ-ны төсвийн дийлэнх хэсэг эмнэлгүүдэд зарцуулагддаг ба хүчин 
чадлын илүүдэл, бүтээмж муу, хэт тархай бутархай байдал, үйлчилгээний 
чанар сул зэрэг нийтлэг хүндрэл бэрхшээл эмнэлгүүдэд тулгарч байна. 
Монгол Улсын хувьд поликлиник болон нэг чиглэлээр мэргэшсэн 



эмнэлгүүдээс бүрдэх Семашкогийн загвараас татгалзаж, Өрхийн 
эмнэлгүүдээр дамжуулан өрхийн эмч нар эрүүл мэндийн суурь үйлчилгээ 
үзүүлэхэд төвлөрсөн загвар руу шилжсэн. Өдгөө Улаанбаатар хотод хоёр 
болон гуравдугаар шатлалын нийтийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг 50 гаруй 
эмнэлэг хангаж байна. ЭМЯ-ны харьяа 6 мэргэшсэн эмнэлэгт хавдар, гэмтэл 
согог, сэтгэцийн эмгэг, арьсны өвчин, хүүхэд, төрөх болон нярайн эрүүл 
мэндийн хоёр ба гуравдугаар шатлалын үйлчилгээ үзүүлдэг. Мөн түүнчлэн, 
яамны удирдлага доор хоёр ба гуравдугаар шатлалын олон төрлийн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг хэд хэдэн нэгдсэн эмнэлэг ажиллаж байна. 
Дүүргийн эмнэлгүүд Улаанбаатар хотын захиргаанд харьяалагддаг ба 
ихэвчлэн дотор болон мэдрэлийн чиглэлээр цөөн тооны үйлчилгээ 
үзүүлдэг. Өрхийн болон дүүргийн эмнэлгүүдийн үйлчилгээний чанар дутмаг 
тул өвчтөнүүд гуравдугаар шатлалын эмнэлгүүдэд ханддаг бөгөөд 
ингэснээр анхан шатны үйлчилгээг илүү өндөр үнээр худалдан авахад 
хүрдэг байна.   

 

4. Голлон Улаанбаатар хотод төвлөрсөн хувийн эмнэлэг, клиник, 
лаборатори, эмийн сан зэрэг эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч хувийн 
хэвшлийн байгууллагуудын тоо хурдацтай нэмэгдэж байгаа бөгөөд бодлого 
зохицуулалт сул байна. Улс, хувийн эмнэлгүүдийн барилга, тоног 
төхөөрөмж ерөнхийдөө хуучирсан ба өвчтөнүүдийн эмнэлэгт хэвтэн 
эмчлүүлэх хугацаа хэт урт, хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагагүй оноштой хүн 
байх нь түгээмэл. Нарийн мэргэжлийн эмч нарын сургалт олон улсын 
шилдэг туршлагад нийцдэггүй ба эмнэлгүүдийн менежментийн түвшин сул 
байна. Монгол Улсын эдийн засгийн хэтийн төлөв сайн байгаа тул 
эмнэлгийн салбар дахь хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх нь зайлшгүй.  Иймд, 
хөрөнгө оруулалтыг зөв ашиглаж, үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг 
сайжруулах нь чухал сорилт юм.  

 

5. Улаанбаатар хотын эмнэлгийн салбарыг бүхэлд нь шинэчлэх өртөг 
ойролцоогоор 450 сая ам.доллар байх тооцоотой. Ирээдүйн хөрөнгө 
оруулалтыг үр дүнтэйгээр ашиглаж, хязгаарлагдмал төсвийг хэрхэн зөв 
стратегиар зарцуулах вэ гэдэг нь үндсэн асуудал юм. Улаанбаатар хотын 
эмнэлгүүдийг шинэчлэх нэгдмэл алсын хараа, эмнэлгийн бодлого, 
эмнэлгийн шинэчлэлийн тодорхой төлөвлөгөө (үүнд хууль эрх зүй, 
зохицуулалт, тогтолцооны шинэчлэл; чадавхын хөгжил; санхүүгийн эх 
үүсвэр багтсан байх) одоогоор дутагдаж байна. Шийдвэр гаргагчдын хувьд 
эмнэлгийн менежментийг сайжруулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
тогтолцоог сайжруулах, тэр дундаа дүүргийн эмнэлгийн үйлчилгээг олон 
төрөлтэй болгох асуудлууд дээр мэдлэг, ойлголт хангалтгүй байна.    

 

6. Монгол Улсад эмийн хууль бус импорт, стандарт бус болон хуурамч 
эм зах зээл дээр худалдагдах зэрэг асуудал газар авсан. Эмийн 
зохицуулалтын чиг үүрэг олон байгууллагад хуваагдсан ба дотоодын эм 
үйлдвэрлэгчид үйлдвэрлэлийн зохистой дадлын нийцлийг хангадаггүй. 
Олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, эмийн талаар таниулан сурталчлах, зах 
зээлийн судалгаа хийх ажиллагаа маш муу хөгжсөн. Зах зээлд аюулгүй 
байдал нь хангагдаагүй эм зарагдахаас үүдэх нийгэм, эдийн засгийн өртөг 
өндөр байдаг ба энэ талаарх шийдвэр гаргагчдын ойлголт дутмаг байна. 
Энэ асуудлыг дан ганц зах зээлийн механизмаар шийдвэрлэх боломжгүй 
тул эмийн аюулгүй байдлыг хангахад засгийн газрын оролцоо 
шаардлагатай. Монгол Улсын хувьд эмийн аюулгүй байдлын чиглэлээрх 
дотоодын чадвар дутмаг тул хөрөнгө оруулалт, техникийн туслалцаа 
шаардлагатай байна.  
7. Эмнэлгийн үйлчилгээг шинэчлэх шаардлага байгааг 10 гаруй 
жилийн өмнө тодорхойлсон (ахиц дэвшил төдийлөн гараагүй) ба Засгийн 
газрын 2006-2015 оны Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөөнд 
тодорхой тусгасан. Салбарын шинэчлэл дорвитойгоор хэрэгжих боломж 
өдгөө урьд өмнөөс илүү байгаа нь хэд хэдэн шалтгаантай. Нэгдүгээрт, 
эрүүл мэндийн тогтолцоонд төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн хөрөнгө 
оруулалт, менежментийн нөөцийг ашиглах боломж нээгдсэн; хоёрдугаарт, 
олон нийт шинэчлэлийг хүчтэй шаардаж байна; эцэст нь, тогтолцоог 
сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай болсныг улс төрийн дээд түвшинд 
ухаарч эхэлсэн. Энэхүү төслийн хүрээнд, салбарын ирээдүйн шинэчлэлийг 
төлөвлөх, хөрөнгө оруулалтын нийгэм-эдийн засгийн үр өгөөж зохистой 



түвшинд байхыг баталгаажуулах чиглэлээр Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлнэ. 
Үүний тулд, төрийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг сайжруулах, 
эмнэлгийн үйлчилгээний чанар, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, олон нийтийг 
хуурамч, стандарт бус эм, бодисоос хамгаалах, эмнэлгийн гүйцэтгэл болон 
эмийн аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийн олон нийтэд нээлттэй байдлыг 
хангах замаар салбарын засаглал, удирдлагыг сайжруулна. Үүний зэрэгцээ, 
эмнэлгийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх нь засгийн газрын хувьд бүх нийтийн 
сайн сайхны төлөө төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг өрнүүлэх боломж 
олгоно. Төслийн зүгээс эмнэлгийн үйлчилгээ, эмийн аюулгүй байдлыг 
сайжруулах тогтолцооны шинэчлэлд эмэгтэйчүүдийг идэвхтэй 
оролцуулахад анхаарах замаар тэдэнд бодитой үр өгөөж авчирна.  

Төслийн үр нөлөө Монгол Улсын хүн ам, тэр дундаа ядуу иргэдийн эрүүл мэндийн 
байдал сайжирна.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Эрүүл мэндийн салбарын үр өгөөж, засаглал, 
эмийн аюулгүй байдал сайжирна.  

 

2017 онд 2 компани шинээр Эм үйлдвэрлэлийн 
сайн дүрэм (GMP)-ын гэрчилгээ авсан.  

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 

 Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Улаанбаатар хотын 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тогтолцоог 
сайжруулах 

1.1. Улаанбаатар хотын эмнэлгийг хөгжүүлэх 
бодлого ба стратегийн төлөвлөгөө гаргана  
 Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: Хүний нөөцийн 
хөгжлийг сайжруулна 

2.1. Төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх тогтолцоо 
болон резидент хөтөлбөрүүдийг сайжруулна 

 Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: Эмийн аюулгүй байдлыг 
хангах дүрэм журмыг сайжруулна 

3.1. Эмийн зохицуулалтын агентлаг байгуулна  
 1.2. Эмнэлгийн хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлтийн тогтолцоо бий болгоно  
 1.3. Сонгинохайрхан дүүрэгт жишиг нэгдсэн 
эмнэлэг байгуулна  
 1.4. Эмнэлгийн засаглал сайжирна  
 11. Эмийн хэрэглээний тандалт судалгаа, 
эмийн гаж нөлөөний мониторингийг 
бэхжүүлнэ 
12. ЭМЯ-ны эмийн аюулгүй байдлыг хянах 
чадавх бэхжинэ  
 2.2. Дотоодын сургалтын байгууллагын 
хөтөлбөрт эмнэлгийн менежментийн модулийг 
нэвтрүүлнэ  
 3.2. Эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагаа 
сайжирна 

 3.3. Эмийн хяналтын лабораторийг 
шинэчилж, магадлан итгэмжлэх тогтолцоог 
бэхжүүлнэ  
 3.4. Эм үйлдвэрлэлийн сайн дүрэм (GMP)-ын 
тогтолцоог нэвтрүүлнэ  

Хэрэгжиж дууссан. Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх 
журам (ЭГНБ)-ыг 2013 оны Сайдын тушаалаар баталсан. 
ЭМСЯ-аас 2014 онд “Эмийн аюулгүй байдлын хяналт 
үнэлгээний тогтолцоог бэхжүүлэх стратеги”-ийг Сайдын 
тушаалаар баталсан ба 2013-2014 онуудад эмч 
эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, эмнэлгүүдийн Эмийн 
эмчилгээг зохицуулах хороодын ажилтнуудад сургалт 
явуулсан. 2010 оноос хойш эмийн гаж нөлөө бүртгэсэн 
тохиолдлыг тоо 4 дахин нэмэгдсэн.  
 
Хэрэгжиж дууссан. 2014 онд, ЭМХТ-ийн Эмийн 
зохицуулалтын албанаас улс, хувийн 20 эмнэлэг рүү 27 
хариу зөвлөмж, эмийн бөөний болон жижиглэнгийн 
худалдааны компани руу 7 хариу зөвлөмж хүргүүлсэн.  
 
Хэрэгжиж дууссан. 2012 онд ДЭМБ-ын Эм зүйн 
салбарын сайн засаглалын удирдамжийн дагуу эм зүйн 
салбарын засаглалын үнэлгээ хийсэн. 2014 онд 
батлагдсан Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогод эм 
зүйн удирдлагын мэдээллийн системийн тухай 
тусгагдсан ба үүнд ДЭМБ-ын Улс орны эм зүйн байдлын 
шалгуур үзүүлэлтэд нийцүүлэн эмийн аюулгүй байдалд 
жил бүр хяналт үнэлгээ хийх тухай заасан. Эмийн 
аюулгүй байдлын үзүүлэлтийн жилийн тайланг 2015 онд 
боловсруулан нийтэлсэн.  

 

Хэрэгжиж дууссан. Эмийн аюулгүй байдал, эм зүйн 
салбарын шалгуур үзүүлэлтүүдийг ЭМСЯ-ны Эрүүл 
мэндийн шалгуур үзүүлэлтийн жилийн тайланд оруулах 
шийдвэрийг ЭМСЯ-ны Удирдлагын зөвлөл 2015 оны 6 
сард гаргасан. Бүтээгдэхүүн (бүртгэлтэй эм), ханган 
нийлүүлэгч (тусгай зөвшөөрөлтэй бөөний худалдааны 
компани, үйлдвэрлэгч, эмийн сан), мэргэжилтэн (тусгай 
зөвшөөрөлтэй этгээд), дүрэм журам (олгогдсон тусгай 
зөвшөөрөл, бүртгэлгүй болон хуурамч эмийн талаарх 
анхааруулга) зэргийг багтаасан интернет сүлжээнд 
суурилсан програм (LICEMED)-ыг шинэчилж, 2015 онд 
баталсан.   
 
Энэ шалгуур үзүүлэлтийг Дунд хугацааны үнэлгээний 
багийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу хассан. ЭМСЯ, МХЕГ-ын 
мэргэжилтэн, эмийн компаниудад зориулсан 25 
удаагийн мэргэжлийн сургалтад нийт 1492 хүн (82.9% 
нь эмэгтэй) оролцсон.   



 
Энэ шалгуур үзүүлэлтийг Дунд хугацааны үнэлгээний 
багийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу хассан. 
 
Хэрэгжиж дууссан. Зөвлөхийн боловсруулсан санал 
зөвлөмжийн дагуу эмнэлгийн тусгай зөвшөөрлийн 
тогтолцоог сайжруулах тухай Сайдын 2 тушаал 2013 онд 
гарсан, үүнд: (i) ЭМСЯ-ны тусгай зөвшөөрөл олгох 
комиссын чиг үүрэг, ажиллах зарчмыг тодорхойлох 
тухай Эрүүл мэнд, спортын сайдын 143 тоот тушаал; (ii) 
тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт 
тавигдах шаардлагын тухай Сайдын 145 тоот тушаал. 
 
Хэрэгжиж дууссан. СХД-ийн жишиг эмнэлгийн 
оношилгоо, эмчилгээний үйлчилгээний жендэрт 
суурилсан хэрэгцээг тодорхойлж, 2014 оны эмнэлгийн 
төлөвлөгөөнд тусгасан.  

 

Хэрэгжиж дууссан. 4 мэргэжлийн чиглэл (дотор, мэс 
засал, эх барих-эмэгтэйчүүд, хүүхэд)-ийн хөтөлбөрийг 
2014 онд шинэчилж, холбогдох мэргэжлийн зөвлөл, 
холбоодоор батлуулсан. Сувилахуйн ухааны төгсөлтийн 
дараах хөтөлбөрийг шинэчилж, Сувилахуйн мэргэжлийн 
салбар зөвлөлөөр батлуулсан.  
 
Үргэлжиж байна. 2014 онд өвчтөний сэтгэл ханамжийн 

судалгаа хийсэн ба өвчтөнүүдийн дунджаар 4.94ﾱ1.67 

хувь нь авсан үйлчилгээндээ сэтгэл дундуур, 68.8 хувь 
нь эмнэлгийн оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмж, 
хэрэгслийг сайжруулах шаардлагатай, 21.5 хувь нь 
эмнэлгийн ажилтнуудын зүгээс өвчтөнүүдэд хандаж буй 
хандлага, харилцааг сайжруулах шаардлагатай хэмээн 
хариулсан. Төслийг үргэлжлүүлэх болсонтой 
холбогдуулан 2018 онд дараагийн шатны судалгааг 
хийнэ.  
 
Хэрэгжиж дууссан. Сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг 
боловсруулж, 2014 оноос хойш дотоодын сургалтын 
байгууллагуудад ашиглаж байна. Эмнэлгийн 
менежментийн сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, 54 
менежер сургасан.   
 
Хэсэгчлэн хэрэгжсэн. Эмийн чанарын хяналт, 
зохицуулалтын чиглэлээр тодорхой эрх, чиг үүрэг бүхий 
Эмийн зохицуулалтын нэгжийг байгуулах концепцийг 
бодлогын хэд хэдэн баримт бичигт тусгасан, үүнд: (i) 
Засгийн газрын 2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөр; (ii) 
2014 оны 10-р сард УИХ-аас баталсан Төрөөс эмийн 
талаар баримтлах бодлого; (iii) 2015 онд парламентаар 
хэлэлцүүлэхээр өргөн барьсан Эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга. 
ЭМСЯ-ны Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн харьяа 8 
орон тоо бүхий Эмийн зохицуулалтын хэлтэс ажилладаг. 
Тус хэлтсийн зохицуулалтын чиг үүрэг дараа чиглэлийг 
хамарсан: (i) эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртэл, (ii) 
мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчийн тусгай 
зөвшөөрөл, (iii) импорт, экспортын тусгай зөвшөөрөл, 
(iv) эмийн гаж нөлөөний бүртгэл ба тайлагнал, (v) 
эмийн сурталчилгаа, маркетингийн мониторинг, (vi) 
эмийн зохистой хэрэглээний сурталчилгаа, (vii) эм зүйн 
үндэсний стандартын боловсруулалт. Гэхдээ, эмийн 
хяналт, шалгалтын зарим чиг үүргийг Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газар (МХЕГ) хэрэгжүүлсэн хэвээр 
байна.  
 



Хэрэгжиж дууссан. 2011 онд эмийн зохицуулалтын 
орчны суурь судалгааг хийсэн. Судалгаагаар Монгол 
Улсын эмийн зохицуулалтын орчин 46.9 хувьтай 
дүгнэгдсэн бол 2015 үнэлгээгээр 57 хувь болсон. ЭМСЯ-
аас 2018 онд дахин судалгаа хийнэ.  
 
Хэрэгжиж дууссан. Үндэсний шинэ GMP стандарт 
(MNS5524:2014)-ыг Монгол Улсын Стандартчилал, 
хэмжил зүйн газраас 2014 онд баталсан. GMP 
гэрчилгээжүүлэлтийн журмыг ЭМСЯ-аас 2013 онд 
баталсан.  
 
Хэрэгжиж дууссан. Байгууллагын төлөвлөгөө 
боловсруулж, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн 
дараах сургалтын тогтолцооны шинэчлэлтэй холбоотой 
хууль эрх зүйн өөрчлөлтийг 2016 оны 5-р сард УИХ-аас 
баталсан Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай 
хуулинд тусгасан.  
 
Үргэлжилж байна. Эмнэлгийн гүйцэтгэлийн тайлагнал 
дээр ажиллах дотоодын зөвлөхийг 2017 оны 6 сард 
шалгаруулсан ба зөвлөх 2017 оны 12 сард дараах 
чиглэлээр мэдээлэл цуглуулж, тайлан гаргасан: (i) 
Монгол Улсын эмнэлгийн салбарын нийтэд тайлагнах 
одоогийн тогтолцоо (НТТ), (ii) НТТ-г хөгжүүлэх үзэл 
баримтлал, (iii) нийтэд мэдээлэх түлхүүр үзүүлэлтүүд. 
ТХН-ээс ЭМЯ руу албан захидал илгээж, зөвлөхийн 
боловсруулсан баримт бичгийг хэлэлцэх, эрүүл мэндийн 
салбарт НТТ-г нэвтрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах санал 
тавьсан. Улсын 1-р нэгдсэн эмнэлэг, Төв аймгийн 
нэгдсэн эмнэлэг, Багануур дүүргийн эмнэлгийг шинэ 
НТТ нэвтрүүлэхээр сонгосон ба туршилтын төсөл 
төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байна. Холбогдох баримт 
бичгүүдийг 2 дахь уулзалтаар эцэслэх ажил хүлээгдэж 
байна.  
 
Хэрэгжиж дууссан. БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн 
дэмжлэгтэйгээр 2013 онд Эмийн хяналтын лабораторийн 
барилгыг шинэчлэн засварлаж, 2013 оны 11 сард шинэ 
тоног төхөөрөмж суурилуулсан. Эм, био дээж бэлтгэлийн 
лабораторийн урьдчилсан аудитыг ANAB ACLASS Олон 
улсын магадлан итгэмжлэх байгууллага 2015 оны 5 сард 
хийж, мөн оны 10 сард эцсийн аудит орж, 12 сард ISO-
17025 гэрчилгээ гардан авсан.  
 
Үндсэндээ хэрэгжиж дууссан. 2012 оноос хойш хамгийн 
ирээдүйтэй хэмээн үзсэн дотоодын 5 эм 
үйлдвэрлэгчдийг шинэчилсэн GMP стандартын гэрчилгээ 
авахад нь дэмжлэг болгон, тогтмол үнэлгээ хийж 
ажилласан. 2017 оны байдлаар,  IVICO болон Монос 
компаниуд 2015 оны 2 сард шинэчилсэн GMP 
стандартын гэрчилгээ авч, 2017 онд Нахиа, Энхийн 
шүүдэр компаниуд гэрчилгээ гардан авлаа.   

 

Хэрэгжиж дууссан. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг 
хөгжүүлэх бодлогыг 2014 онд Сайдын 55 тоот 
тушаалаар баталсан. 2015-2019 оны Дунд хугацааны 
хэрэгжилтийн стратегийг 2015 онд Сайдын 181 тоот 
тушаалаар баталсан. 2017 онд, ЭМЯ-аас эдгээр хоёр 
баримт бичгийг бодлогын бусад баримт бичигтэй 
нэгтгэн, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах 
бодлогыг боловсруулсан.  

 

2011 оноос хойш байгуулагдсан ажлын хэсгүүд дэх 
эмэгтэйчүүдийн оролцоо тогтмол 50-аас дээш хувьтай 



байна.  
2016 оны 6-р сарын 6-ны ЭМСайдын A/213 тоот 
тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг ЭМЯ-ны Хөрөнгө 
оруулалтын төслийн саналыг хянах, батлах журмын 
төслийг боловсруулсан. Журмын төслийг Удирдлагын 
зөвлөлөөр 2018 оны 6-р сарын 30-д хэлэлцүүлсэн 
боловч харамсалтай нь төсөл буцаагдсан. Хянан 
батлуулах ажил хүлээгдэж байна.  
 
Үргэлжилж байна. Шинэ эмнэлгийн ерөнхий төлөвлөлт, 
зохион байгуулалтыг ЭМЯ-аас 2014 онд баталсан. 
Эмнэлгийн барилгын зураг төслийг 2015 оны 10 сард 
Барилгын хөгжлийн үндэсний төв баталсан ба 
тендерийн сонгон шалгаруулалт 2017 оны 5 сард 
дууссан. ЭМЯ-аас барилгын гүйцэтгэгч Вамед 
Инженеринг компанитай 2017 оны 5-р сарын 24-д гэрээ 
байгуулсан. Эмнэлгийн барилга угсралтын ажил 
үргэлжилж байгаа ба 2018 оны 10-р сарын 25-ны 
байдлаар 55.5 хувьтай байна. 

Газарзүйн байршил Улаанбаатар 

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин B 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Монгол Улсын хууль тогтоомж, АХБ-ын Хамгааллын бодлогын барим бичиг 
(2009)-т заасны дагуу байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг хийсэн. Байгаль 
орчны нөлөөллийн анхан шатны үнэлгээ (БОАШҮ)-ний нэгдсэн тайлан 
гаргасан ба үүнд (i) Сонгинохайрхан дүүрэгт шинэ Дүүргийн нэгдсэн 
эмнэлэг (СДНЭ) ба (ii) шинэ Эмийн хяналтын лаборатори (ЭХЛ) барих 
ажлаас үүдэж болзошгүй байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг судалж, 
бууруулах арга хэлбэрийг тодорхойлсон. Болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс 
зайлсхийх, хүлцэх хэмжээнд хүртэл бууруулах арга хэмжээг байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-д тусгаж, хяналт мониторингийн үйл 
ажиллагааг тодорхойлсон. Төслийн БОМТ-г төслийн явцад хяналт хийх 
АХБ-ны багаас  өгсөн зөвлөмжийн дагуу хэд хэдэн удаа шинэчилсэн. БОМТ-
ний хэрэгжилтийг тогтмол хянаж байгаа бөгөөд засч залруулах арга 
хэмжээг шаардлагатай үед хэрэгжүүлж байна. БОМТ-ний тайлан олон 
нийтэд нээлттэй мэдээлэгдсэн.   

 

Шинэ Эмийн хяналтын лабораторийг 2016 онд байгуулсан. Барилгын 
ажлын үед болон дараа байгаль орчны ямар нэгэн асуудал хөндөгдөөгүй. 
Байгаль орчны үнэлгээний ажлын явцад (i) ЭХЛ-ийн барилгын ажилтай 
холбоотой төслийн үйл ажиллагаанд МХЕГ-тай хамтран ажиллах, (ii) 
химийн аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, устгах менежментийн 
цогц тогтолцоог бүрдүүлэх зэрэг үнэ цэнэтэй ажлууд хийгдсэн.  

 

СДНЭ-ийн барилгын ажил үргэлжилж байна. Санал, гомдол хүлээн авах, 
хариу арга хэмжээ авах механизм (СГМ)-ын удирдамжийг АХБ-ны байгаль 
орчны дүрэм журмын дагуу боловсруулсан. СДНЭ-ийн барилгын ажил 
эхлэхэд төслийн зүгээс СГМ багийг шинэчлэн байгуулж, төслийн СГМ-ын 
талаар оролцогч талуудад семинар зохион байгуулж, байгаль орчны 
менежмент, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг сургалтад СГМ багийг 
хамруулсан. СГМ-ын талаар мэдээлэх, санал гомдол хүлээн авах зорилгоор 
барилгын талбай болон одоогийн эмнэлэг дээр мэдээллийн самбар, 
саналын хайрцаг байршуулсан. 2017 оны 6 сард, төслийн талаар 2 удаа 
гомдол ирсэн. Эхний удаад, төлөвлөгдсөн эмнэлгийн төв хэсгийн урд талын 
106 тоот байрны оршин суугчид эмнэлгийн байр хэт ойрхон байрлаж буй 
тухай гомдол гаргасан. СДНЭ-ийн барилгын архитектур төлөвлөлтийн зураг 
болон байршлын цэгүүд стандартын дагуу хийгдэж, барилгын талбайн 
зургийг УБ хотын Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 2015 онд 
баталсан. Гэсэн хэдий ч, гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгж (ТХН) барилгын талбайн зураг, барилгын ерөнхий төлөвлөгөөнд 
өөрчлөлт оруулж, архиктектурын зургийн даалгаварт байршлын цэгийг 
хойшоо 3 метр, баруун тийшээ 7 метр шилжүүлсэн. Ерөнхий төлөвлөгөө, 



талбайн зургийг УБ хотын Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар 
шинэчлэн баталсан. Хоёрдахь удаад 106 тоот байрны 1 ба 2 давхарт 
ойрхон байрлаж, цонхыг нь хаасан харуулын байрны талаар гомдол ирсэн 
ба үүний дагуу харуулын байрыг тус байрнаас 6 метр холдуулж 
шилжүүлсэн. СГМ тайлангууд нийтэд нээлттэй.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үр дагавар гарахгүй ба төслийг С ангилалд 
тодорхойлсон. Нэгдсэн эмнэлгийн барилгыг төрийн өмчийн газар дээр 
барьж байгаа бөгөөд ойр орчмын оршин суугчид, орон сууцанд 
нөлөөлөхгүй. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө, журам шаардлагагүй. 
Төслийн цар хүрээ, бусад бүрэлдэхүүн хэсэгт өөрчлөлт орж, хэрэгжилтийн 
үед нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага гарвал, газар чөлөөлөх ба нүүлгэн 
шилжүүлэх ажиллагааг АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримт бичгийн 
дагуу хэрэгжүүлнэ.  

     Уугуул иргэд Төслийн зүгээс уугуул иргэдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй тул С ангилалд 
багтсан. Иймд, ямар нэгэн нэмэлт үйл ажиллагаа шаардлагагүй. 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төслийн төлөвлөлтийн үед гол оролцогч талуудтай зөвшилцсөн ба үүнд 

дүүргийн оршин суугчид, эмнэлгийн өвчтөнүүдтэй фокус бүлгийн 
ярилцлага хийх, Улаанбаатар хотын өрхийн эмч нар, эмнэлгийн удирдлага, 
нарийн мэргэжлийн эмч нартай ганцаарчилсан ярилцлага хийх зэрэг ажлыг 
гүйцэтгэсэн. Эхний шатны хэлэлцүүлгээр одоогийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ болон эмийн хүртээмж ядуу иргэдийн хувьд ямар байгааг 
судалж, үр дүнг нь дээр танилцуулсан ядуурал ба нийгмийн дүн 
шинжилгээний хэсэгт тусгав. Хоёрдахь шатны ярилцлагуудаар эмнэлгийн 
эмч, хэвтэн эмчлүүлэгсэдтэй уулзаж, нэгдсэн эмнэлэг болон эмийн 
зохицуулалтын нэгж байгуулах төслийн талаар тэдний санаа бодол, 
зөвлөгөөг цуглуулсан. Нэгдсэн эмнэлэг байгуулснаар үйлчилгээний шинэ 
горим нэвтрүүлэх тул үүнтэй холбоотой тодорхой эрсдэлүүд байж 
болзошгүй. Иймд, эмнэлгийн үйлчилгээний чанарыг тодорхойлох, хэмжих 
үр дүнтэй арга хэрэгслийг боловсруулж, үйлчилгээний чанар доголдоход 
хариу арга хэмжээ авах тогтолцоог бий болгоно.  

 

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Төслийн талаар зөвлөлдөх, оролцооны ажлуудыг зохион байгуулах, оршин 
суугчдын оролцоог дэмжих чиглэлээр дотоодын 2 ТББ (Монконсалт ХХК ба 
Шагдуй ХХК)-г гэрээгээр ажиллуулсан. Шагдуй ХХК нь (i) эмийн аюулгүй 
байдал, эмнэлгийн үйлчилгээний бодлогын талаарх мэдээлэл, боловсрол, 
харилцаа (МБХ)-ны материалуудыг боловсруулах, (ii) эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээны бодлого зохицуулалтын шинэчлэл, эмийн аюулгүй байдлын 
талаарх харилцааны стратегийн төслийг боловсруулах ажил гүйцэтгэсэн.  
Монконсалт ХХК нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний өдгөө хэрэгжиж буй 
шинэчлэл, эмийн аюулгүй байдлын асуудлуудын талаарх олон нийтийн 
мэдлэг, ойлголтыг сайжруулахад чиглэсэн нийтэд таниулан сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулж, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх төслийн мониториг ба 
эргэх холбоонд оршин суугчдын оролцоог хангах чиглэлээр ажиллаж 
байна. 2015 онд өвчтөний сэтгэл ханамжийн суурь судалгааг хийсэн ба 
эцсийн судалгааг 2019 онд хийхээр төлөвлөсөн. Олон нийтийн 
оноожуулсан (CSC) судалгааг 2015, 2016, 2017, ба 2018 онд гүйцэтгэсэн. 
2017-2018 онуудад ТББ-аас бэлтгэсэн 64 хүний бүрэлдэхүүнтэй олон 
нийттэй ажиллах баг олон нийтэд чиглэсэн цуврал үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан.   
Шагдуй ХХК-аас эмийн аюулгүй байдал, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
бодлого, шинэ жишиг нэгдсэн эмнэлгийн тухай 17 төрлийн МБХ-ны 
материал боловсруулж, үүнээс ЭМЯ 7-г сонгож, нийтлүүлэн тараасан. Мөн 
түүнчлэн, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бодлогын шинэчлэл, эмийн 
аюулгүй байдлын талаар сэтгүүлч сурвалжлагчид 2017 онд 5 нийтлэл 
бичиж, 10 удаа өдөр тутмын сонингуудад хэвлэгдэн, сайтууд дээр 
байршсан. 2017-2018 онд 30 минутын болон 15 минутын ТВ-ийн нэвтрүүлэг 
бэлтгэж, МҮОНТВ болон ТВ-5 сувгуудар (8 ба 28 удаа) цацсан.  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ Төсөл хүлээн авагч нь АХБ-ын зээл, буцалтгүй тусламжаар санхүүжигдэх 
Зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, ажлыг нь хянах үүрэг 
хүлээнэ. Зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалтыг АХБ-ны Зөвлөх ажиллуулах 
журам (2010 оны 4 сарын хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ын дагуу 
гүйцэтгэнэ.  

    Худалдан авалт Ажил, бараа материалын худалдан авалтыг Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны 



Худалдан авах ажиллагааны журам (2010 оны хувилбар, нэмэлт 
өөрчлөлтийн хамт)-ын дагуу гүйцэтгэнэ. 2 сая ам.доллар болон түүнээс 
дээш үнийн дүнтэй бараа материалын худалдан авалт, 5 сая ам.доллар 
болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй барилгын ажлын гэрээг Олон улсын 
нээлттэй сонгон шалгаруулалт (ОУНСШ)-аар шалгаруулна. 2 сая 
ам.доллараас доош үнийн дүнтэй бараа материалын худалдан авалт, 5 сая 
ам.доллараас доош үнийн дүнтэй барилгын ажлын гэрээг Дотоодын 
нээлттэй сонгон шалгаруулалт (ДНСШ)-аар шалгаруулна. 100,000 
ам.доллараас бага үнийн дүнтэй бараа үйлчилгээний гэрээг АХБ-ны Үнэ 
харьцуулах аргаар шалгаруулна. ДНСШ-ын ажиллагааг ДНСШ-ын журмын 
дагуу, Монгол Улсын Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 
болон АХБ-тай тохирсон зүйл заалтуудад нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ. 
Худалдан авах ажиллагаа эхлэхээс өмнө, АХБ ба Засгийн газраас төрийн 
болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын даган мөрдөж буй 
худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг хянаж, АХБ-ны худалдан авах 
ажиллагааны журамтай нийцэж буй эсэхийг нягтална. Олон улсын нээлттэй 
сонгон шалгаруулалтад хамрагдах тоног төхөөрөмжийн багцад 
суурилуулалт, туршилт, ашиглалтад оруулах, операторуудыг сургах зэрэг 
ажиллагаа гэрээний нэг хэсэг болж багтсан байна. АХБ-ны журмаар, 
ДНСШ-д гадаадын компани оролцож болно. ДНСШ-ын хувьд, худалдан 
авалтын багц баримт бичиг (урьдчилсан шалгаруулалт, тендерийн багц 
баримт, гэрээний төсөл)-ийн Англи хэлээр боловсруулсан эхний төслийг 
гэрээний дүн хэд байхаас үл хамаарч АХБ-аар урьдчилан хянуулан 
батлуулна. Дараа дараагийн худалдан авалтуудыг гэрээ байгуулагдсаны 
дараах шатанд хянана. ОУНСШ-ын хувьд бүх гэрээг АХБ-наас урьдчилан 
хянах ба худалдан авалтын багц баримт бичиг (урьдчилсан шалгаруулалт, 
тендерийн багц баримт, гэрээний төсөл)-ийг АХБ-аар хянуулан батлуулна.  

Анх зарласан огноо 2010 оны 11-р сарын 3 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Жигжигдсүрэнгийн Алтантуяа  
(ajigjidsuren@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Эрүүл мэндийн яам (хуучин Эрүүл мэнд, спортын яам) 

    

 

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   2010 оны 6-р сарын 4 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2010 оны 5-р сарын 18-20  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2010 оны 9-р сарын 3 

    Төслийг батлах    2010 оны 11-р сарын 29 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2018 оны 4-р сарын 30 

 

0236 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэ
н 

Бодит 

БТ-0236-МОН 2010 оны 
11-р сарын 
29 

2010 оны 
12-р сарын 
10 

2011 оны 3-р 
сарын 3 

2016 оны 12-р 
сарын 31 

2020 оны 
12-р сарын 
31 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 17.70 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 14.00 2018 оны 

12-р сарын 6 

9.01 0.00 64.34% 



 Хамтрагч тал 3.70 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
Засгийн 
газрын 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 
12-р сарын 6 

5.38 0.00 38.45% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 
Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай  Хангалттай 

 

БАТЛАГДСАН ДУГААР БАЙХГҮЙ 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

БТ- 2010 оны 
11-р сарын 
29 

2010 оны 
12-р сарын 
10 

2011 оны 3-р 
сарын 3 

2016 оны 12-
р сарын 31 

  

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 0.45 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 0.00  0.00 0.00 0% 

 Хамтрагч тал 0.00 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
Засгийн 
газрын 
санхүүжилт 

0.45  0.00 0.00 0% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 
Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай  Хангалттай Хангалттай 

  

2932 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл-2932-
МОН 

2012 оны 
11-р сарын 
5 

2013 оны 2-р 
сарын 7 

2013 оны 6-р 
сарын 14 

2016 оны 12-р 
сарын 31 

2020 оны 12-р 
сарын 31 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 27.00 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 25.00 2018 оны 

12-р сарын 
6 

21.37 0.00 85.48% 

 Хамтрагч тал 2.00 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
Засгийн 
газрын 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 
12-р сарын 
6 

11.91 0.00 47.64% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 
Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай  Хангалттай Хангалттай 

 



 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр 
илгээсэн огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 18 Цэцгээгийн Баярмаа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2018 оны 3-р сарын 20 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2017 оны 9-р сарын 22 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2017 оны 3-р сарын 24 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2016 оны 9-р сарын 30 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2016 оны 3-р сарын 31 Ганзоригийн Гантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2015 оны 9-р сарын 10  System  
  2015 оны 3-р сарын 24 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2014 оны 9-р сарын 29 Ганзоригийн Гантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2014 оны 3-р сарын 27 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2013 оны 9-р сарын 30 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2013 оны 9-р сарын 30 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2013 оны 9-р сарын 30 Лоренс Почэд Лоренс Почэд  
  2013 оны 3-р сарын 27 Цэцгээгийн Баярмаа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2012 оны 9-р сарын 28 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Систем  
  2011 оны 12-р сарын 19  Систем  
  2011 оны 9-р сарын 1 Ганзоригийн Гантуяа Систем  
  2011 оны 5-р сарын 19 Ганзоригийн Гантуяа Систем  
  2011 оны 2-р сарын 28 Ганзоригийн Гантуяа Систем  
  2009 оны 3-р сарын 9  Үйл ажиллагааны нэгжүүдийн мэдээлэл  
  2009 оны 2-р сарын 9  Үйл ажиллагааны нэгжүүдийн мэдээлэл  

 


