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Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 
Түншлэлүүд (ТҮН) 

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 Tөслийн үр дүнд Монгол Улсын эмч, эмнэлгийн ажилтнууд, өвчтөнүүдийн 
аюулгүй байдал сайжирна. Үүний тулд (i) цус сэлбэлтийнн аюулгүй 
байдлыг хангах, (ii) эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, 
(iii) эмнэлгээс шалтгаалсан халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хянах 
чиглэлээр ажиллана. Тус төсөл нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт 
Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас өмнө нь хэрэгжүүлсэн салбарын хөгжлийн 
төслүүдийн үргэлжлэл болно. 

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

Монгол Улсын эдийн засгийн хэтийн төлөв эерэг байгаа бөгөөд төсвийн эх 
үүсвэр нэмэгдэж байгаа хэдий ч нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж хомсдол 
ихтэй байна. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг 
сайжруулахад шаардлагатай шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд институцийн 
чадавх хүрэлцэхгүй байна. Тусламж үйлчилгээний өртөг өндөр, эрүүл 
мэндийн даатгалын хамрах хүрээ хязгаарлагдмал тул хүн амын орлого 
багатай хэсгийн хувьд тусламж үйлчилгээ авах боломж нь хязгаарлагддаг. 
Үүний зэрэгцээ, эрүүл мэндийн салбарт зориулагдаж буй гадаадын 
тусламжийн хэмжээ буурсаар байна. Улаанбаатар хотын эмнэлгүүдийг 
шинэчлэх нийт өртөг 450 сая ам.доллар болох тооцоо бий. Эмнэлгийн 
эрүүл ахуйн горим, цус сэлбэх ажиллагаа, эмнэлгийн хог хаягдлын 
менежментийн алдаа дутагдалтай байдлын улмаас өвчтөн, эмнэлгийн 
ажилтнуудын аюулгүй байдалд эрсдэл учирч байна.  

 

Эмнэлгүүдийн цус сэлбэх ажиллагааны аюулгүй байдал, байгалийн гамшигт 
бэлэн байдлыг сайжруулах чиглэлээр Засгийн газраас анхаарал тавьж 
эхэлсэн. Аймгууд дахь цусны салбар төвүүдийн үйл ажиллагааны алдаа 
дутагдалтай байдал өвчтөн болон эмнэлгийн ажилтнуудын аюулгүй 
байдалд эрсдэл учруулж байна. Шаардлага хангахгүй барилга байгууламж, 
тоног төхөөрөмж, шинжилгээний материал; цусны аюулгүй байдлыг 
хариуцах ажилтнуудын чадавх сул; нөөц хадгалалт хангалтгүй; гаж 
нөлөөний бүртгэл ба тайлагнал сул; онцгой байдалд бэлэн бус; 
шаардлагагүй цус сэлбэх ажиллагааг багасгах арга хэмжээ авдаггүй зэрэг 
шалтгаан нь хамгийн том хүндрэл бэрхшээл болж байгаа бөгөөд үүний 
улмаас ХДХВ, тэмбүү, В ба С гепатит тархах аюултай юм.  

 

Нийслэл Улаанбаатар хот болон Дархан, Эрдэнэт хотод эмнэлгийн хог 
хаягдлын хадгалалт, устгалыг сайжруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа 
хэдий ч аймгууд дахь нөхцөл байдал хүнд байна. Эмнэлэг, лабораторийн 
аюултай шингэн хог хаягдлын менежмент хангалтгүй байгаа бөгөөд 
стандартын дагуу устгаагүй аюултай шингэн хог хаягдалд химийн бодис, 
эмийн бэлдмэл, өвчин үүсгэгч агуулагддаг тул хүн болон хүрээлэн буй 
орчинд хор хохирол учруулдаг. Эмнэлгийн бохир зайлуулах шугам хоолой 
доройтсон байх нь түгээмэл бөгөөд байгаль орчин, нийгмийн эрүүл 
мэндийн эрсдэл үүсгэж байна.  

 

Монгол Улсын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний байгууллагууд дахь 



халдвар хяналтын тогтолцоо сул бөгөөд эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын 
тохиолдлуудыг дутуу тайлагнадаг байх талтай. 2010 оны 3 сард, эмнэлгийн 
халдваргүйжүүлэлтийн горим алдагдсанаас нярайн халдварын 28 
тохиолдол бүртгэгдэж, 5 нярай амь насаа алдсан. Монгол Улс эмч, 
эмнэлгийн ажилтнуудын дундах В, С гепатитын вирус тээгчийн тоогоор 
дэлхийд тэргүүлдэг ба энэ нь эрүүл мэндийн салбарын аюулгүй байдал 
хангалтгүй байгаатай холбоотой. Эмнэлгүүдийн ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийн тоноглолын чанар, дүрэм журмын мөрдлөг 
хангалтгүй бөгөөд гар угаах зэрэг эрүүл ахуйн суурь дадал бүрэн 
хэвшээгүй. Эмнэлгүүдэд хэрэгжиж буй өнөөгийн тандалтын тогтолцоо нь 
эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын тохиолдлын бүртгэл, тайлагналаас 
хэтэрдэггүй бөгөөд тогтолцоо үр дүнгүй байгаа нь дараах шалтгаантай, 
үүнд: (i) эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын талаар тайлагнах нь сөрөг үр 
дагавар ихтэй; (ii) мэс засал болон бусад ажилбаруудад урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор нярайд хүртэл антибиотик өргөнөөр хэрэглэдэг; (iii) 
халдвар үүсгэгчийг илрүүлэх, эмчилгээнд мэдрэг чанарыг тодорхойлох 
микробиологийн чадавх сул. 

 

Засгийн газрын зүгээс дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх хууль эрх зүйн 
орчин бүрдүүлсэн хэдий ч хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр болон 
зохицуулалтын арга хэмжээ, удирдамж, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хүний 
нөөц хангалтгүй байна. Эдгээр чиглэлээр олон улсын хэд хэдэн түнш 
байгууллага Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлж байгаа ч хөрөнгө оруулалт, 
тандалтын тогтолцоог сайжруулах, байгууллагын болон хүнийн нөөцийн 
чадавхийг бэхжүүлэх зэргийг хамарч чадахгүй байна. Эмнэлгийн зах зээл 
дээрх өндөр орлоготой үйлчлүүлэгчдэд сайжруулсан стандарт бүхий  
тусламж үйлчилгээ хүргэхээр хувийн хэвшил хөрөнгө оруулж эхэлсэн.  
Харин улсын эмнэлгүүд (хүчин чадлын хувьд илүү) орхигдож, өвчтөн болон 
эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын аюулгүй байдалд эрсдэл учирсан хэвээр 
байгаа нь хүн амын дундах орлогын ялгаанаас улбаатай зөрүү нэмэгдэхэд 
хүргэж байна. 2007 онд Улаанбаатар хотод төр-хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд эмнэлгийн хог хаягдлын устгалын төв байгууламж 
байгуулах шийдвэр гарч, 2010 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Хэдийгээр их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардсан ч, энэ санаачилгын үр 
дүнд Монгол Улсын нийт хүн амын тэн хагас нь оршин суудаг нийслэл 
хотод эмнэлгийн хог хаягдлын менежмент сайжрах бодит суурь тавигдсан. 
Цус сэлбэх үйлчилгээг чанарын боломжийн түвшинд гүйцэтгэдэг 
Улаанбаатар хотын Цус сэлбэлт, судлалын төв нь Улаанбаатар хот, аймгууд 
дахь эмнэлгүүдийн цус сэлбэх ажиллагааны чадавхыг хөгжүүлэх, хяналт 
мониторинг хийх чухал үүрэг гүйцэтгэх боломжтой юм.  

 

Тус төсөл нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад чиглэсэн Эрүүл 
мэндийн салбарын хөгжил төсөл-4 гэх зэрэг Монгол Улсад АХБ-аас 
хэрэгжүүлсэн, эрүүл мэндийн салбарыг шинэчлэх цуврал үйл ажиллагааны 
үргэлжлэл болно. АХБ-наас өгч буй зөвлөмжид эрүүл мэндийн салбарын 
хоёр болон гуравдугаар шатлалын байгууллагууд, ялангуяа Улаанбаатар 
хотын эмнэлгүүдийн илүүдэл хүчин чадлыг зөв зохистой ашиглах бүтцийн 
өөрчлөлт хэрэгтэй байгааг онцолсон. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил 
төсөл-4 нь эмнэлгийн салбарыг шинэчлэхэд чиглэсэн хэдий ч эмнэлгийн 
шинэчлэл хийхдээ тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлэх ажилтай хослуулах замаар үйлчилгээний үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэн, салбар дахь өөчлөлтийн эсрэг үзэл бодол, эсэргүүцлийг 
бууруулахад анхаарах шаардлагатай. Төслийн зүгээс голлон 
эмэгтэйчүүдээс бүрдсэн эмнэлгийн ажилтнуудыг эмнэлгээс шалтгаалсан 
халдвараас хамгаалах, цус сэлбэх ажиллагааны аюулгүй байдлыг 
хангуулах ажил хийгдэх тул эмэгтэйчүүдэд бодит эерэг үр өгөөж хүртээнэ.   

 

AХБ бол эрүүл мэндийн салбарт дэмжлэг үзүүлж байгаа хамгийн том гадаад 
санхүүжүүлэгч бөгөөд эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэлийг төлөвлөн, 
хэрэгжүүлэхэд Засгийн газрыг дэмжин, 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 2006-2015 оны Эрүүл 
мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тусгайлан дэмжлэг 
үзүүлэхэд анхаарч байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тус төслийн 



голлох гурван чиглэлд дэлхийн түвшний мэдлэг туршлагатай тул төслийн 
үйл ажиллагаанд зөвлөх үйлчилгээний дэмжлэг үзүүлнэ.  
 
Төсөл нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх АХБ-ны өмнөх 
санаачлагууд, Нийгмийн салбарыг дэмжих хөтөлбөрийн бодлогын 
шинэчлэлийн ажлын үргэлжлэл болох ба дараах баримт бичиг болон 
зорилтуудтай уялдан, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад 
чиглэнэ: (i) Үндэсний хөгжлийн стратегид баримталж буй Мянганы 
хөгжлийн зорилтууд (МХЗ), тухайлбал МХЗ 4 (Хүүхдийн эрүүл мэнд), МХЗ 5 
(Эхийн эрүүл мэнд), MХЗ 6 (ХДХВ/ДОХ, сүрьеэ), MХЗ 7 (Орчны эрүүл мэнд 
ба ариун цэврийн байгууламж); (ii) Засгийн газрын Эрүүл мэндийн 
салбарын мастер төлөвлөгөө (2006-2015). Төсөл нь 2012-2014 оны Улс 
орны Үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө болон эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
сайжруулах замаар нийгмийн хөгжлийг дэмжихийг чухалчилсан 2012-2016 
оны Улс орны түншлэлийн стратегид багтсан.  

Төслийн үр нөлөө Монгол Улс дахь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар 
сайжирна.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Төслийн дэмжиж буй Монгол Улсын 
эмнэлгүүдийн өвчтөн, ажилтнуудын аюулгүй 
байдал сайжирна.  

Төслөөс шинэ Цус сэлбэлт, судлалтын үндэсний төв 
болон орон даяарх 26 цусны салбар банк байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлсэн. Төслийн хувьд аюулгүй, чанартай 
цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
баталгаажуулах, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, 
цусны донорын менежментийн тогтолцоо бий болгох, 
олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах замаар 
цусны аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх зорилгоо биелүүлж 
байна.  

 

ЦССҮТ шинээр байгуулагдаж, тоног төхөөрөмж, МТ-ийн 
тоноглол, тавилгаар хангагдсан.  
21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 3 сумын эрүүл мэндийн 
төв, УБ хотын 2 алслагдсан дүүргийн нийт 26 цусны 
салбар төвийг засварлаж, тоноглосон. 2018 оны 10-р 
сарын 25-ны байдлаар, эмнэлгийн хог хаягдал  түр 
хадгалах байр нийт 8 төлөвлөгдсөнөөс 3 байгууламжийн 
засвар/барилгын ажил дуусч, тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэгдсэн ба суурилуулалтын ажил хараахан 
эхлээгүй байна. 19 ариутгалын тасаг, микробиологийн 
лабораторийн засварын ажил үргэлжилж, тоног 
төхөөрөмжийн импорт хийгдэж байна.  

Хэрэгжилтийн явц 

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

 Нэмэлт Үр дүн. Төслийн менежмент.  
 Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Аюулгүй цус сэлбэлт 
1. Улаанбаатар хотод Цус сэлбэлт, судлалын 
үндэсний төв шинээр байгуулагдаж, олон 
улсад магадлан итгэмжлэгдэнэ.  
 Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: Эмнэлгийн хог хаягдал        
4. Эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийн 
тогтолцоо сайжирч, төсөлд хамрагдсан 
эмнэлгүүд үндэсний стандартын нийцлийг 
хангана.  
 Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: Эмнэлгийн эрүүл ахуй, 
халдварын урьдчилан сэргийлэлт ба хяналт 
5. Төсөлд хамрагдсан эмнэлгүүдийн 
микробиологийн лабораторийн чадамж 
үндэсний стандартад нийцнэ.  
 2. Аймгуудын нэгдсэн эмнэлэг, сумдын эрүүл 
мэндийн төвүүд цус сэлбэх ажиллагааг 
аюулгүй гүйцэтгэнэ.  
 6. Төсөлд хамрагдсан эмнэлгүүд ХУСХ-г 
хэрэгжүүлэх суурь дэд бүтэц, тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдана.  

Үр дүн 1. Цус сэлбэлт, судлалын үндэсний төв (ЦССҮТ) 
шинээр байгуулагдаж, олон улсад магадлан 
итгэмжлэгдэх. ЦССҮТ-ийн барилгын ажил 2016 онд 
дууссан. Төрөөс 2.9 тэрбум төгрөг (нийт өртгийн 87.2%) 
гаргаж, үлдсэн 419.2 сая төгрөг (12.4%)-ийг АХБ-аас 
санжүүжүүлсэн. Төслийн хүрээнд ЦССҮТ-ийг 4.3 сая 
ам.долларын үнэтэй 145 төрлийн 850 ширхэг эмнэлгийн 
тоног төхөөрөмж, мэдээлэл технологийн -ийн 
тоноглолоор хангасан.  
ЦССҮТ-ийн менежмент, цус сэлбэлттэй холбоотой үйл 
ажиллагаа стандартын дагуу хийгдэхийг 
баталгаажуулах чанарын удирдлагын тогтолцоо 
нэвтэрсэн. Тогтолцоог Чанарын гар авлагад дэлгэрэнгүй 
танилцуулсан ба ЦССҮТ-ийн захирлын шийдвэрээр 2017 
баталсан. Сайдын холбогдох тушаалуудаар (i) 
аймгуудын цусны салбар төвүүдийн үйл ажиллагаа, (ii) 
цусны донор шалгаруулах, бүртгэх, тогтоон барих, (iii) 
цус цуглуулах, ашиглах талаар мэдээлэл цуглуулах, 
тайлагнах, (iv) цусны салбар төвүүдийн хяналт шалгалт, 
үнэлгээ, (v) цусны аюулгүй байдлын хяналт шалгалтын 
шалгуур үзүүлэлтүүд, (vi) цусан бүтээгдэхүүний 



 7. Эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын 
тандалтын тогтолцоо үр дүнтэй ажиллана.  
 8. Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, эмч, 
эмнэлгийн ажилтнуудын ХУСХ-ын талаарх 
ойлголт, мэдлэг, чадвар дорвитойгоор 
сайжирна.   
 9. Эмнэлгүүдийн чанарын удирдлагын 
тогтолцоог бэхжүүлэх, Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар (МХЕГ)-ын чадавхыг бэхжүүлэх 
замаар ХУСХ-г бүхэлд нь сайжруулна.  

зохистой хэрэглээ зэргийг зохицуулах дүрэм журмуудыг 
баталсан.  
2017 оны 11 сард ЦССҮТ MNS ISO 9001:2016 гэрчилгээ 
авсан. Аудитын тайланд ЦССҮТ нь ISO 9001:2016 
стандартын шаардлагын дагуу Чанарын удирдлагын 
системийг нэвтрүүлсэн хэмээн дүгнэсэн. Ийнхүү, төсөл 
дуусах үед олон улсын аудитын байгууллагаар ISO 
9001:2015 стандартын аудит хийлгэх бэлтгэлийг ЦССҮТ 
сайн хангаж байна. ЦССҮТ нь 2018 онд ISO9001:2015 
стандартын магадлан итгэмжлэлийг хийлгэхээр 
төлөвлөсөн ба бэлтгэл ажлууд үргэлжилж байна.  
Хүний нөөцийн сургалт үргэлжилж байна. ЦССҮТ-ийн 
нийт 390 ажилтан (мэргэжилтнүүдийн 100%) цус сэлбэх 
ажиллагааны чанарын удирдлага, сэлбэх ажиллагааны 
чанарын дотоод аудит, цусны зохистой хэрэглээ, 
чанарын гарын авлага ба бичиг баримтууд, сайн дурын 
донор шалгаруулах, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 
бүртгэл, урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ зэрэг 
сэдвээрх 19 удаагийн сургалтад хамрагдсан.  
Төслийн хүрээнд (i) цус сэлбэх ажиллагаагаар 
мэргэшүүлэх, эмч нарт зориулсан төгсөлтийн дараах 6 
сарын сургалт, (ii) цусан бүтээгдэхүүний технологиор 
мэргэшүүлэх, био-анаагахын мэргэжилтнүүдэд 
зориулсан төгсөлтийн дараах 4 сарын сургалт, (iii) цус 
сэлбэх ажиллагааны аюулгүй байдлын талаарх, 
сувилагч нарт зориулсан төгсөлтийн дараах 3 сарын 
сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн. 
Эдгээр гурван сургалтыг төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх 
сургалтын хөтөлбөрт оруулсан.  
Сайн дураараа, үнэ хөлс авахгүйгээр цусаа хандивлахыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор, төслийн зүгээс мэдээлэл, 
боловсрол, харилцаа (МБХ), зан үйлийг өөрчлөх 
харилцаа (ЗҮӨХ)-ны арга хэмжээ өрнүүлэх, цусны 
донорын тоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн. 2018 
онд улс даяар МБХ, ЗҮӨХ кампанит ажил эхэлсэн. 
Төслөөс үндэсний кампанит ажлын дизайн, 
хэрэгжилтийг гүйцэтгүүлэхээр дотоодын компани 
(Монгол контент ХХК) сонгон шалгаруулсан.     
Цаашид эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар 
үйлчилгээний загвар төвийн үүрэг гүйцэтгэх засвар 
үйлчилгээний жишиг нэгжийг ЦССҮТ дээр байгуулсан. 
Тус жишиг нэгжид төслийн хүрээнд 25 төрлийн тоног 
төхөөрөмж болон эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 
бүртгэл, засвар үйлчилгээний CMMS (Засвар 
үйлчилгээний менежментийн цахим систем) програм 
хангамж хүлээлгэн өгсөн. Тус засвар үйлчилгээний 
жишиг нэгж нь улс даяарх цусны төвүүдийн эмнэлгийн 
болон бусад тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг 
хариуцна. Нэгжийн үйл ажиллагааны журмыг ЭМЯ-аас 
2017 онд баталсан.  

 

Үр дүн 2. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумын эрүүл 
мэндийн төвүүдэд цус сэлбэх ажиллагааг аюулгүй 
гүйцэтгэх. Төслийн хүрээнд 26 цусны салбар төв (21 
аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 3 сумын эрүүл мэндийн төв, 
УБ хотын алслагдсан 2 дүүргийн эмнэлэг)-ийг шинэчлэх, 
тоног төхөөрөмж ба сургалтаар хангах, цусны донорын 
удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх замаар цусны 
аюулгүй байдлыг сайжруулахыг зорьсон. Өнөөдрийн 
байдлаар, цусны салбар төвүүдийг бүрэн шинэчилж, бүх 
26 төв шинэ тоног төхөөрөмж хүлээн авч, үйл ажиллагаа 
явуулж байна. 26 цусны салбар төвийг сэргээн 
засварлахад 0.5 сая ам.доллар, 60 төрлийн 1750 ширхэг 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэхэд 5.4 сая ам.долларын 
санхүүжилт гаргасан.  
Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн үндсэн ажилтнуудын 



сургалт төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилж байна. 2018 
оны 9-р сарын 1-ний байдлаар, орон нутгийн цусны 
салбар төвийн нийт 1418 ажилтан 43 удаагийн 
сургалтад хамрагдсан.  

 

Үр дүн 3. Эмнэлгийн хог хаягдлыг устгах төв 
байгууламж (ЭМХХУТБ)-ийг өргөжүүлж, олон улсын 
стандартад нийцүүлэх. Төслийн хүрээнд Улаанбаатар 
хот дахь эмнэлгийн хог хаягдлыг устгах төв 
байгууламжийн барилга, дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжид 
хөрөнгө оруулж, удирдлагын тогтолцоо, хүний нөөцийн 
чадавхыг нь сайжруулах замаар үйл ажиллагааг нь 
өргөтгөж, олон улсын стандартад нийцүүлэх зорилго 
тавьсан.   
2017 оны 10 сард хийгдсэн хяналтын үнэлгээгээр, 
ЭМХХУТБ-ийн төлөвлөсөн өргөтгөлийн ажил дараах 
шалтгааны улмаас хэрэгжих боломжгүй хэмээн 
дүгнэсэн: (i) ЭМХХУТБ-ийн одоогийн байршил 2015 оны 
шинэчилсэн Газрын тухай хуульд заасан шинэ 
шаардлагад нийцэхгүй болсон ба засгийн газрын зүгээс 
эмнэлгийн хог хаягдлын устгалд зориулж хаана газар 
олгохыг шийдвэрлээгүй; (ii) 2017 оны шинэчилсэн Хог 
хаягдлын тухай хуулиар аюултай хог хаягдал хадгалах, 
устгах үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл олгох журам 
өөрчлөгдсөн, гэтэл ЭМХХУТБ-ийн одоогийн оператор 
компани тусгай зөвшөөрлөө шинэчлээгүй; (iii) ЭМЯ-ны 
зүгээс одоогийн оператортой байгуулсан гэрээгээ 
цуцалж, шинэ гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах эсэхээ 
шийдээгүй; (iv) төслийн үлдсэн хугацаанд төлөвлөсөн 
ажлуудыг гүйцэтгэж амжихгүй болсон.  
2018 оны 2-р сарын 2-д, ЭМЯ болон Зээлдэгч энэхүү Үр 
дүнийг цуцалж, ашиглагдаагүй санхүүжилтийг 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 2-оос Бүрэлдэхүүн хэсэг 3 руу 
шилжүүлэх санал тавьсан. ЭМЯ-ны зүгээс халдварын 
урьдчилан сэргийлэлт, хяналтын дэд бүтэц, тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулах үйл ажиллагаанд хамруулах 
эмнэлгийн тоог нэмэх санал тавьсан.  

 

Үр дүн 4. Эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийн 
тогтолцоо сайжирч, төсөлд хамрагдсан эмнэлгүүд 
үндэсний стандартын нийцлийг хангах. Төслийн 
зорилгуудад (i) төсөлд хамрагдсан 8 эмнэлэг (5 аймгийн 
нэгдсэн эмнэлэг, 3 бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв)-
т хог хаягдал түр хадгалах байгууламж барих; (ii) 
төслийн 21 эмнэлэг (6 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 3 
бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв, УБ хотын 8 
дүүргийн эмнэлэг, 3-р шатлалын 4 эмнэлэг)-ийг хог 
хаягдлын менежментийн зориулалттай тоног 
төхөөрөмжөөр хангах зэрэг багтсан. 2018 оны 9-р сарын 
1-ний байдлаар, түр хадгалах 3 байгууламжийн 
барилгын ажил дууссан ба үлдсэн 5 байгууламжийн 
ажил 53 хувьтай байна. Хог хаягдлын менежментийн 
зориулалттай тоног төхөөрөмжийг 2018 оны 10 сарын 
эцэст суурилуулж, эмнэлгүүдэд хүлээлгэн өгнө.  
Төслийн үр дүнд тус улсын эмнэлгийн хог хаягдлын 
менежмент (ЭМХХМ)-ийн зохицуулалт, эрх зүйн орчинд 
ахиц дэвшил гарсан, тухайлбал: (i) ЭМХХМ-тэй 
холбоотой эмнэлгийн давтан гарах зардлын тооцоо, хог 
хаягдлын устгалын үйлчилгээний тарифыг тодорхолох 
аргазүйн журам шинэчлэгдсэн, (ii) хөндлөнгийн чанарын 
баталгаажуулалтын тогтолцоонд ашиглах хяналт 
шалгалтын шинэчилсэн хуудсуудыг төрийн холбогдох 
байгууллагууд баталсан, (iii) эмнэлгийн хог хаягдлын 
ангилал шинэчлэгдсэн, (ii) эмнэлгийн хог хаягдлыг түр 
хадгалах байгууламжид тавигдах шаардлагуудыг 



шинэчилсэн, (iv) эмнэлгийн хог хаягдлын тээвэрлэлтийн 
журам шинэчлэгдсэн, (v) эрүүл мэндийн байгууллагын 
аюултай хог хаягдал, химийн хог хаягдал, өвчний 
үүсгэгчтэй хог хаягдлын хадгалалт, устгалын журам 
шинэчлэгдсэн, (vi) ЭМХХМ-ийн мэдээлэл цуглуулах, 
тайлагнах шинэ тогтолцоо бий болсон. Мөн түүнчлэн, 
2017-2021 оны “Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөрт 
багтаж батлагдсан ЭМХХМ-ийн үндэсний төлөвлөгөөг 
боловсруулахад төслийн зүгээс ЭМЯ-д дэмжин 
ажилласан.  
ЭМХХМ-ийн тогтолцооны хүний нөөцийн сургалт 
төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилж байна. 2018 оны 9-р 
сарын 1-ний байдлаар, МХЕГ-ын байцаагчид багтсан 
нийт 691 хүн Эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийн 
бүрэлдэхүүн хэсгийн 27 сургалтад хамрагдсан.  

 

Үр дүн 5. Төсөлд хамрагдсан эмнэлгүүдийн 
микробиологийн лабораторийн чадамж үндэсний 
стандартад нийцэх. Халдварын урьдчилан сэргийлэлт, 
хяналтын үр дүнтэй тогтолцоо бий болгох зорилгоор, 
төслийн хүрээнд 21 эмнэлэг (5 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 
3 бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, УБ хотын 7 
дүүргийн эмнэлэг, 3-р шатлалын 4 эмнэлэг)-ийн 
микробиологийн лабораторийг шинэчилнэ. 2018 оны 9-р 
сарын 1-ний байдлаар, 19 лабораторийн засварын ажил 
үргэлжилж байна.  
Микробиологийн шинжилгээний журмыг сайжруулах 
ажилд ахиц гарсан. Зөвлөхүүдийн боловсруулсан, 
микробиологи, нянгийн эсрэг бэлдмэлд мэдрэг байдлын 
шинжилгээ (дээж авах ажилбар, илрүүлэлт, антибиотикт 
мэдрэг байдлын шинжилгээ, үр дүнгийн тайлбар, 
тайлагнал, чанарын хяналт)-ний үйл ажиллагаанд 
мөрдөгдөх стандарт ажиллагааны 40 төрлийн аргачлал 
(SOP)-ыг ЭМЯ-ны Лабораторийн мэргэжлийн салбар 
зөвлөлөөс 2017 оны 2 сард дэмжсэн.  

 

Үр дүн 6. Төсөлд хамрагдсан эмнэлгүүд халдварын 
урьдчилан сэргийлэлт, хяналт (ХУСХ)-г хэрэгжүүлэх 
суурь дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжөөр хангагдах. 
Төслийн хүрээнд 21 эмнэлэг (5 аймгийн нэгдсэн 
эмнэлэг, 3 бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, УБ 
хотын 7 дүүргийн эмнэлэг, 3-р шатлалын 4 эмнэлэг)-ийн 
төвлөрсөн ариутгалын тасаг (ТАТ)-ийн дэд бүтэц, тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулна. 2018 оны 9-р сарын 1-ний 
байдлаар, 19 ариутгалын тасгийн засварын ажил 
үргэлжилж байна. Төслийн аймгууд дахь ариутгалын 
тасгуудын тоног төхөөрөмж худалдан авах ажиллагаа 
үргэлжилж байгаа ба нийлүүлэлт, суурилуулалт оны 
эцсээр хийгдэнэ.  

 

Үр дүн 7. Эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын тандалтын 
тогтолцоо үр дүнтэй ажиллах. Эмнэлгээс шалтгаалсан 
халдвар (ЭШХ)-ын идэвхтэй, үр дүнтэй тандалтын 
тогтолцоо бий болох нь төслийн зорилгуудын нэг юм. 
Төслийн хүрээнд, хамгийн түгээмэл ЭШХ-ын идэвхтэй 
тандалтын тогтолцоо ажиллуулах туршилтыг сонгосон 3 
эмнэлэгт 2015-2016 онуудад эхлүүлсэн. 2018 оны 6 
сард, ХУСХ-ын тандалтын тогтолцоог орон даяар 
нэвтрүүлэх шийдвэрийг ЭМЯ-аас гаргасан.  

 

Үр дүн 8. Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, эмч, 
эмнэлгийн ажилтнуудын ХУСХ-ын талаарх ойлголт, 
мэдлэг, чадвар дорвитойгоор сайжрах. ХУСХ, ЭШХ-ын 
сэдвээр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын мэдлэг, 



чадварыг үнэлэх мэдэл, дадал, хандлага (KAP)-ын 
судалгаа хийхээр төслөөс зөвлөх сонгон шалгаруулсан. 
Суурь судалгааг 2015 онд хийсэн ба тайлан нь 
нийтлэгдсэн. Судалгааны дүнг төслийн ажиллагааны 
явцыг хэмжихэд суурь болгон ашиглана.  
2018 оны 9-р сарын 1-ний байдлаар, нийт 5765 эмч,  
тархвар зүйч, бактериологич, лабораторант, сувилагч, 
захиргааны ажилтан, МХЕГ байцаагчид ХУСХ-ын 
чиглэлээр 14 төрлийн сургалтад хамрагдсан. Бакалавр 
болон төгсөлтийн дараах сургалтын, ДЭМБ-ын 
зөвлөмжид түшиглэсэн ХУСХ-ын сургалтын модулийг 
шинэчлэхэд төслөөс дэмжлэг үзүүлсэн ба шинэ 
модулийг Монгол Улсын Анагаахын шинжлэх ухааны 
үндэсний их сургуулийн хөтөлбөрт оруулсан.  

 

Үр дүн 9. Эмнэлгүүдийн чанарын удирдлагын тогтолцоог 
бэхжүүлэх, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 
(МХЕГ)-ын чадавхыг бэхжүүлэх замаар ХУСХ бүхэлдээ 
сайжрах. ХУСХ-ын чанарын удирдлагын тогтолцоог 
сайжруулах зорилгоор төслийн зөвлөхүүд эрүүл 
мэндийн байгууллагын ажилтнуудын гар угаах, эрүүл 
мэндийн байгууллагын хурц үзүүртэй болон бусад хог 
хаягдлыг цуглуулах, хадгалах гэх зэрэг дадлуудыг 
хянах зориулалттай шалгах хуудсуудыг боловсруулсан. 
Шалгах хуудсуудыг ЭМЯ-аас баталсан ба эмнэлгүүдийн 
чанарын дотоод хяналтын ажиллагаанд ашиглана. 
ХУСХ-ын хөндлөнгийн чанарын шалгалтын шалгах 
хуудсуудын хувьд МХЕГ-ын байцаагчид тэдгээрийг 
хянан өөрчилж, 2015 онд МХЕГ-аас батлан, 2017 онд 
дахин шинэчилсэн. ХУСХ, шалгах хуудасны ашиглалтын 
сургалтад аймаг, нийслэлийн хяналтын газрын 35 
байцаагч хамрагдсан.  

 

Газарзүйн байршил Улс даяар, Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Төв, Дархан, 
Завхан, Дорнод, Дорноговь, Эрдэнэт, Говь-Алтай, Говь-Сүмбэр, 
Хэнтий, Ховд, Хөвсгөл, Дундговь, Өмнөговь, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, 
Сүхбаатар, Улаанбаатар, Увс  

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин B 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Tөслийг В ангилалд тодорхойлсон. АХБ-ын Хамгааллын бодлогын барим 
бичиг (2009) болон Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-г багтаасан Байгаль орчны 
нөлөөллийн анхан шатны үнэлгээг хийж 2012 оны 8-р сарын 21-д АХБ-ны 
вэбсайт дээр нийтэлсэн. Байгаль орчны нөлөөллийн анхан шатны 
үнэлгээгээр (i) Улаанбаатар хотын эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийн 
төв байгууламж; (ii) шинэ Цус сэлбэлт, судлалын үндэсний төв; (iii) төслийн 
аймгууд дахь цусны аюулгүй байдал, халдвараас урьдчилан сэргийлэх ба 
хянах, эмнэлгийн хог хаягдлыг устгах байгууламжууд; (iv) төслийн бусад 
байгууламжийн барилгын ажлаас үүдэж болзошгүй байгаль орчны сөрөг 
нөлөөллийг тодорхойлсон. Барилга угсралт, үйл ажиллагааны шатанд үүсч 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ба эрсдэлд барилга угсралтын ажлын үеийн 
хязгаарлагдмал хэмжээний хэвийн нөлөөлөл болон эрүүл мэндийн 
байгууллагын болон химийн шингэн хог хаягдлын цуглуулалт, хадгалалт, 
боловсруулалт, устгалын аюулгүй байдлыг үл хангахаас үүсэх эрсдэл 
багтаж байна. Эдгээр нөлөөлөл ба эрсдэлийг Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө (БОМТ)-г хэрэгжүүлснээр шийдвэрлэх ба төлөвлөгөөнд сөрөг 
нөлөөг бууруулах, хянах арга хэмжээ, БОМТ-г хэрэгжүүлэх, хянах чиг 
үүргийн хуваарилалт, байгаль орчны сургалт ба чадавхын хөгжил, 
хэрэгжилтийн төсөв зэргийг тусгасан.  
Төслийн БОМТ-г төсөл хэрэгжих явцад шинэчилсэн. БОМТ-ний 
хэрэгжилтийг тогтмол хянаж байгаа бөгөөд засч залруулах арга хэмжээг 
шаардлагатай үед хэрэгжүүлж байна. БОМТ-ний тайлан олон нийтэд 



нээлттэй мэдээлэгдсэн. 
Төсөл нь байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын чиглэлээр их 
хэмжээний эерэг үр дагавар бий болгоно. Эмнэлгийн байгууллагууд дахь 
хог хаягдлын менежментийн тогтолцоог бэхжүүлснээр, Монгол Улсын 
эмнэлгийн хог хаягдлын менежмент, тэр дундаа аюлтай шингэн хог 
хаягдлын менежментийн тогтолцоо дорвитойгоор сайжирна.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үр дагавар гарахгүй ба төслийг С ангилалд 
тодорхойлсон. Цус сэлбэлт, судлалын төвийн барилгыг төрийн өмчийн 
газар дээр барьж байгаа бөгөөд ойр орчмын оршин суугчид, орон сууцанд 
нөлөөлөхгүй. Цусны салбар төвүүд аймаг/дүүргийн эмнэлэг дотор 
байрладаг.   

     Уугуул иргэд Төслийг уугуул иргэдийн С ангилалд тодорхойлсон. Үнэлгээгээр уугуул 
иргэдэд ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйг тогтоосон. Нийгмийн оролцоог 
хангах, үр дүнтэй харилцаа өрнүүлэх зорилгоор олон нийтэд чиглэсэн 
мэдээлэл, боловсрол, харилцааны үр дүнтэй ажлуудыг төлөвлөж, 
хэрэгжүүлэхээр төслийн хүрээнд судалгаа хийнэ.  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төслийн төлөвлөлтийн талаар танилцуулах зорилгоор холбогдох төрийн 

байгууллага, төслийн үр өгөөжийг хүртэгсэд, байгаль орчны газар, орон 
нутгийн захиргаа зэрэг талуудтай 3 удаагийн семинар зохион явуулсан. 
Ядуурал ба нийгмийн дүн шинжилгээний хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын 
ажилтнууд, өвчтөнүүд, олон нийтийн төлөөлөлтэй фокус бүлгийн ярилцлага 
болон мэдээллийн гол эх үүсвэрийн ганцаарчилсан ярилцлагууд хийсэн. 
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө (БОМТ)-г боловсруулах явцад олон нийттэй хоёр үе шаттайгаар 
зөвшилцсөн. Жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ЖҮАТ)-г ЭМЯ-тай 
хэлэлцэж боловсруулсан. ЖҮАТ ба БОМТ-д олон нийтийн оролцооны 
дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг тусгасан.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Олон нийтийн зүгээс төслийн бүх баримт бичигтэй төслийн оффис дээр 
болон АХБ-ны вэбсайтаас танилцах боломжтой ба үүнд төслийн мэдээллийн 
хуудас, төлөвлөлт ба хяналт үнэлгээний журам, байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээний нэгдсэн тайлан, Ерөнхийлөгчид хүргүүлэх тайлан ба зөвлөмж, 
төслийнсгэрээ хэлцэл, төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлага , байгаль орчны 
хяналт үнэлгээний тайлан зэрэг багтсан. Төслийн хэрэгжилтийн явцад 
зөвшилцөл, хэлэлцүүлгийн ажиллагаа хэрхэн үргэлжлэхийг ЖҮАТ ба БОМТ-
д заасан.  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ Зээлдэгч нь АХБ-ын зээлээр санхүүжигдэх Зөвлөхүүдийг сонгон 
шалгаруулах, гэрээ байгуулах, ажлыг нь хянах үүрэг хүлээнэ. 
Зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалтыг АХБ-ны Зөвлөх ажиллуулах журам 
(2010 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ын дагуу гүйцэтгэнэ. 
Хэрэгжүүлэгч байгууллагын төсөл хэрэгжүүлэх, бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 
багтсан чадавхыг бэхжүүлэх ажилд дэмжлэг болгон 129 хүн-сарын 
(гадаадын 37, дотоодын 92) зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компани сонгон 
шалгаруулсан. Цус сэлбэлт, судлалын үндэсний төвийн олон улсын 
магадлан итгэмжлэлийг авахад дэмжлэг үзүүлэх, төслийн барилга 
байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, эмнэлгийн хог хаягдал устгах 
төв байгууламжид байгаль орчны үнэлгээ хийх чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэх 3 компанийг зөвлөх сонгон шалгаруулж, тогтсон дүн бүхий гэрээ 
байгуулна. Нийтдээ, дээрх гурван бүрэлдэхүүн хэсэгт 33 хүн-сарын 
дотоодын зөвлөх үйлчилгээ авах ба үүнд хамгааллын төлөвлөгөө гаргах, 
төсөлд нийгэм,  нарийн мэргэжлийн, хууль эрх зүй, мониторингийн дэмжлэг 
үзүүлэх чиглэлээр зөвлөх хувь хүн сонгон шалгаруулах журмыг даган 
мөрдөнө.  

    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.   

Анх зарласан огноо 2012 оны 9-р сарын 27 



АХБ-ны хариуцсан ажилтан Жигжидсүрэнгийн 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 

  2011 оны 10-р сарын 7 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2012 оны 7-р сарын 3-6  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2012 оны 9-р сарын 7 

    Төслийг батлах    2012 оны 12-р сарын 10 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2018 оны 5-р сарын 14 

 

2963 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл- 
2963-МОН 

2012 оны 
12-р сарын 
10 

2013 оны 2-
р сарын 7 

2013 оны 6-р 
сарын 14 

2018 оны 12-р 
сарын 31 

2019 оны 12-р 
сарын 31 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 0.67 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 0.00  0.00 0.00 0% 

Засгийн 
газрын 
санхүүжилт 

0.00 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 

 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.67  0.00 0.00 0% 

Гэрээний нөхцлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

2963 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл - 
2963-МОН 

2012 оны 
12-р сарын 
10 

2013 оны 2-р 
сарын 7 

2013 оны 6-р 
сарын 14 

2018 оны 12-р 
сарын 31 

2019 оны 12-р 
сарын 31 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 0.67 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 0.00  0.00 0.00 0% 

Засгийн 
газрын 

0.00 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 



санхүүжилт 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.67  0.00 0.00 0% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

2963 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл - 
2963-МОН 

2012 оны 
12-р сарын 
10 

2013 оны 2-р 
сарын 7 

2013 оны 6-р 
сарын 14 

2018 оны 12-р 
сарын 31 

2019 оны 12-р 
сарын 31 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 37.71 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 30.00 2018 оны 

12-р сарын 
6 

20.84 0.00 69.46% 

Засгийн 
газрын 
санхүүжилт 

7.71 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 

 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 
12-р сарын 
6 

10.07 0.00 33.56% 

Гэрээний нөхцлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай 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 Цэцгээгийн Баярмаа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2016 оны 9-р сарын 30 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2016 оны 4-р сарын 13  Систем  
  2016 оны 4-р сарын 13  Систем  
  2015 оны 9-р сарын 10  Систем  
  2015 оны 3-р сарын 30  Систем  
  2014 оны 9-р сарын 30  Систем  
  2014 оны 4-р сарын 30  Систем  
  2014 оны 3-р сарын 28  Систем  
  2014 оны 3-р сарын 28  Систем  
  2013 оны 9-р сарын 25  Систем  
  2013 оны 3-р сарын 25 Раян Верт Пералта Систем  
  2012 оны 9-р сарын 27  Систем  
  2012 оны 9-р сарын 27  Систем  
  2011 оны 10-р сарын 7 Ноэлле Дианнэ Ласпинас Систем  
  2011 оны 10-р сарын 7  Систем  

 




