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Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ЭЗХӨ) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 

Салбар / Дэд салбар Эрүүл мэнд/Эрүүл мэндийн тогтолцооны хөгжил 

Төслийн тодорхойлолт Чанартай, боломжийн үнэтэй ерөнхий нэршлийн эмийн хангамж, олдоцыг 

хангах замаар эмийн хүртээмжийг сайжруулахын тулд улсын эмнэлгүүдийн 

эмийн худалдан авалтыг нэгтгэн, эмийн сангуудыг амбулаториор үйлчилдэг 

болгож, өртөг бага, өгөөж өндөртэй тогтолцоо нэвтрүүлэх шаардлагатай 

байна. Худалдан авалтын нэгдсэн системтэй болсноор улсын эмнэлгүүдийн 

худалдан авах чадвар дээшлэх, ханган нийлүүлэгчдийн дунд өрсөлдөөн 

өрнүүлж үйлдвэрлэгчдийн зарах үнэ болон бөөний худалдааны шатны 

үнийн нэмэгдэл багасах буюу эмнэлгүүдийн эм худалдан авах өртөг буурах 

боломж бүрдэнэ. Түүнчлэн, улсын эмнэлгүүдийн эмийн сангууд нэгдсэн 

худалдан авалтын гэрээгээр татан авсан эмийг худалдаалахыг зөвшөөрөн 

хамгийн бага нэмэгдэлтэй үнээр амбулаториор үйлчлүүлэгчдэд олгодог 

болно. Шинэ системийг эм зүйн салбарын цогц дүн шинжилгээнд суурилан 

боловсруулах бөгөөд улс даяар нэвтрүүлэхийн өмнө туршилтын 

хэрэгжүүлэлт хийнэ. Үүнтэй холбоотойгоор, нөлөөллийн ажил, хүний 

нөөцийн хөгжил, олон нийтийн мэдээлэл, боловсрол, харилцааны кампанит 

ажил зэрэг үйл ажиллагаа ба чиглэлээр их хэмжээний техникийн туслалцаа 

шаардагдаж байна.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 

нутгийн стратегитай уялдсан 

байдал 

Монгол Улсын нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний эм бэлдмэлийн 

хангамжийн одоогийн тогтолцоо нь төвлөрсөн бус бөгөөд улсын эмнэлгүүд 

эмийг хувийн ханган нийлүүлэгчдээс шууд худалдан авч, борлуулах үнийг 

өөрсдөө тогтоодог ба ханган нийлүүлэгчид эмнэлгүүд руу шууд хүргэлт 

хийдэг. Улсын эмнэлгүүд (улс даяарх амбулаторийн үйлчилгээний 82.5%, 

хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээний 78%-ийг үзүүлдэг) Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хуулийн дагуу нээлттэй тендер зарладаг ч худалдан авалтын хэмжээ бага 

тул ханган нийлүүлэгчдийг хангалттай түвшинд  өрсөлдүүлж, үнийн 

хэлэлцээр хийж чаддаггүй. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг улсын 

төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлдэг боловч 

амбулаториор үйлчлүүлэгчдийн эмийн зардлыг аль нь ч даадаггүй. 

Нийгмийн даатгалын сангаас өрхийн эмчийн жороор олгох зайлшгүй 

шаардлагатай зарим эмийг хэсэгчлэн санхүүжүүлж, эдгээр эм гэрээт эмийн 

сангуудаар хөнгөлөлттэй үнээр зарагддаг ба олдоц нь хомс байдаг. Улсын 

өмчийн эмийн сан байдаггүй бөгөөд хүмүүс хувийн эмийн сан, эмийн 

жижиглэн худалдааны цэгүүдээс эм бэлдмэл худалдаж авдаг ба хөдөөгийн 

сумдад хувийн хэвшлийн эм зүйчдийн ажиллуулдаг эмийн эргэлтийн 

сангуудаар үйлчлүүлж байна. Өнөөгийн тогтолцооны гол онцлог нь өртөг 

өндөр, эмийн чанар муу, эмийн хэрэглээ зохистой бус буюу худалдааны 

нэршил бүхий үнэтэй эмийг шаардлагагүйгээр их хэрэглэдэг зэрэг юм. Зах 

зээл дээр байгаа эмийн гуравны нэг хэсэг (29%) нь стандартад нийцээгүй, 

хууль бус эсвэл хуурамч байдаг. Улсын эмнэлэг болон эмийн сангууд дахь 

зайлшгүй шаардлагатай эмийн олдоц бага (42.8-60%) байна. Эмийн 

жижиглэнгийн үнийн түвшин Ази тивд хамгийн өндөрт ордог ба олон улсын 

жишиг үнэтэй харьцуулахад 2.25-5.53 дахин үнэтэй байна. Бөөний болон 

жижиглэнгийн шатанд нэмэгдэх хэмжээ 37.5-115 хувь байдаг ба эмийн 

эцсийн үнийн 30.4 хувийг бүрдүүлж байна. Эмчлүүлэгчдийн хувиасаа 

хариуцах зардал өндөр (эрүүл мэндийн нийт зардлын 41%) байдаг; өрхийн 

хувиасаа хариуцах эрүүл мэндийн зардлын дунджаар гуравны нэг хувь нь 

эм худалдан авахад зарцуулагддаг ба энэ үзүүлэлт бага болон дунд 



орлоготой иргэдийн хувьд бүр өндөр юм.     

AХБ-аас Монгол Улсын Засгийн газарт 2008/2009 оны санхүүгийн хямралыг 

даван туулахад нь тусалж, ЯБЯС-ийн буцалтгүй тусламжийн төсөл (ЯБЯС 

9136)-ийн хүрээнд ядуу иргэдийг үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн үйлчилгээ, 

тэр дундаа үнэгүй эмээр хангах дэмжлэг үзүүлж байсан. Үүний зэрэгцээ, 

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 4 (2010-2016) төслийн хүрээнд 

эмийн аюулгүй байдлыг сайжруулах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж, үр дүнд нь 

(i) Эмийн үндэсний бодлого шинэчлэгдсэн (2014), (ii) эмийн зохицуулалтын 

чиг үүрэгтэй эрх бүхий байгууллага бий болж, эмийн бодлого зохицуулалт 

сайжирсан, (iii) эмийн хяналтыг хэрэгжүүлэх үндэсний лабораторийг 

сайжруулж, олон улсын стандартад нийцүүлсэн, ба (iv) эмийн үйлдвэрлэл, 

түгээлт, эмийн сангийн үйл ажиллагааны техникийн стандартыг 

шинэчилсэн.  

Эрүүл мэнд, спортын яам болон Сангийн яамнаас АХБ-д хандан, улсын 

эмнэлгүүдийн эмийн худалдан авалтын тогтолцоог сайжруулах, төрийн 

секторт ханган нийлүүлэх системийг хөгжүүлэх, өндөр чанарын боломжийн 

үнэтэй эмийн олдоцыг сайжруулах замаар эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Засгийн газарт 

үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн.  

Төслийн үр нөлөө Өрхийн, нэн тэргүүнд ядуу иргэдийн эрүүл мэндийн зардал буурна. Эмийн 

худалдан авалт, ханган нийлүүлэлтийн тогтолцооны үр өгөөж сайжирна.  

Зайлшгүй шаардлагатай эмийн тасралтгүй, шударга хүртээмж хангагдана. 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Улсын эмнэлгүүдэд боломжийн үнэтэй, сайн 
чанарын ерөнхий нэршлийн эмийн хүртэмж 
нэмэгдсэн байна.  

ТТ нь улсын эмнэлгүүдэд эмийн худалдан авалтын шинэ 

систем нэвтрүүлэх зорилгоо амжилттай биелүүлсэн. 

Засгийн газраас 2018 онд ДЭМБ-ын үйл ажиллагааны 

зарчим болон олон улсын шилдэг туршлагуудтай 

нийцүүлэн ерөнхий гэрээгээр эм худалдан авах 

туршилтыг хийсэн. Тендерийн саналуудыг үнэлэх, 

нийлүүлэгчидтэй ерөнхий гэрээ байгуулах, эмнэлгүүд 

Засгийн газрын цахим худалдан авалтын сайтаар 

дамжуулан эм худалдаж авах зэрэг худалдан авалтын 

үйл явц бүхэлдээ шударга, нээлттэй, ил тод явагдаж, 

эмийн үнийг 38.5 хүртэл хувиар бууруулж чадсан. 

Засгийн газраас улсын эмнэлгүүдийн эмийн худалдан 

авалтыг нэгдсэн байдлаар хийхийг үргэлжлүүлэн, 

худалдан авах эмийн жагсаалтад зайлшгүй 

шаардлагатай эм бэлдмэлийг нэмж оруулах байр 

суурьтай байна.   

Хэрэгжилтийн явц 

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

1. Улсын эмнэлгүүдийн эмийн худалдан 
авалтын нэгдсэн системийг улс даяар 
нэвтрүүлнэ.  
2. Улсын эмнэлгүүдийн эмийн сангуудыг 
өөрчлөн байгуулж, амбулаториор үйлчилдэг 
болгоно.  
3. Эмийн зохицуулалтын чиг үүргийг 
бэхжүүлнэ.  

Үр дүн 1.  

ТТ нь 2018 онд худалдан авалтын шинэ тогтолцоог 

нэвтрүүлэх чиглэлээр ахиц дэвшил гаргасан. ТТ-ны 

хүрээнд Ерөнхий гэрээ (ЕГ), ханган нийлүүлэгчдийн 

урьдчилсан сонголт (УС)-д суурилсан багц буюу нэгдсэн 

гэрээгээр худалдан авалт хийхийг санал болгосон. 

Зөвлөхүүд Эм худалдан авах гарын авлага, ЕГ ба УС-ын 

тендерийн загвар баримтын төсөл, туршилтын хүрээнд 

худалдан авах эмийн нэр төрлийг сонгох шалгууруудыг 

боловсруулсан. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хууль (шинэчилсэн найруулгыг УИХ-д өргөн барьж, 

эхний хэлэлцүүлэг хийгдсэн), ЕГ байгуулах журам (2017 

шинэчлэгдэж, батлагдсан), УС зориулсан тендерийн 

загвар баримт (2018 онд батлагдсан) зэрэг эрх зүйн 

баримтуудыг шинэчлэх, батлуулах ажлыг ЭМЯ хариуцан 

хэрэгжүүлсэн. Худалдан авах үйл ажиллагаа, үүнд 

тендер зарлах, саналуудыг үнэлэх, гэрээ байгуулах, 

гүйцэтгэлийг хянах зэрэг ажлыг ТӨБЗГ-ын ХААХ 

хариуцсан. ЭМЯ-аас сонголтын шалгуур, эмийн сонголт, 

тоо хэмжээ, чанарын үзүүлэлт, техникийн 

тодорхойлолтуудыг хариуцсан.  

2017 оны 11 сард, ТӨБЗГ-ын ХААХ-ээс ЭМЯ-ны ЕГ 



байгуулах шинэ журмын дагуу туршилтын нэгдсэн 

худалдан авалт хийхдээ УС зохион байгуулаагүй. ЕГ ба 

УС бол Монгол Улсын хувьд шинэ ойлголтууд бөгөөд 

урьд өмнө төрийн секторт ашиглагдаж байгаагүй. 

Туршилтын худалдан авалтад 17 нэрийн эм хамрагдаж, 

төсөв нь 4.5 тэрбум төгрөг байв. Зөвлөхүүд туршилтын 

худалдан авалтад үнэлгээ хийж, эмийн сонголт, 

тендерийн саналын үнэлгээ, ханган нийлүүлэгчидтэй ЕГ 

зурах ажиллагаа болон эмнэлгүүд Засгийн газрын цахим 

худалдан авалтын сайтаар эм худалдан авах зэрэг үе 

шат бүхий худалдан авалтын ажиллагаа амжилттай 

явагдсан хэмээн дүгнэсэн.  

 

Үр дүн 2. ТТ-ны төслөөр улсын эмнэлгүүдийн эмийн 

сангуудыг өөрчлөн байгуулж, нэгдсэн худалдан 

авалтаар татан авсан бага өртөгтэй ерөнхий нэршлийн 

эмийг амбулаториор эмчлүүлэгчдэд олгодог болгох 

зорилго тавьсан.  Бэлтгэл ажлын хүрээнд, зөвлөхүүд (i) 

эмнэлгийн амбулаторийн эмийн сан байгуулах одоогийн 

эрх зүй, зохицуулалтын орчинг судлах; (ii) улсын 

эмнэлгийн удирдлагуудын энэ асуудлаарх байр суурийг 

судлах; (iii) амбулаторийн эмийн сан байгуулах 2 

хувилбар санал болгох – үүнээс амбулаторийн эмийн 

сангууд эмнэлгийн дотоод эмийн сангийн хэсэг байх 

хувилбарыг ЭМЯ дэмжсэн; (iv) ЭМЯ, эрүүл мэндийн 

газрууд, улсын эмнэлгүүдэд амбулаторийн эмийн сан 

байгууланх ажлын удирдамж болох техникийн 

тайлангууд гаргах; ба (v) амбулаторийн эмийн сангийн 

үйл ажиллагааны хүрээнд өвчтөнүүдийн санал гомдлыг 

хүлээн авах, шийдвэрлэх тогтолцоог бүрдүүлэх зөвлөмж 

боловсруулах ажил хийсэн.   

 

12. Туршилтын худалдан авалтад хамрагдсан 17 нэр 

төрлийн эм нь хамгийн түгээмэл ашиглагддаг эм биш 

бөгөөд тэдгээрээс зөвхөн 4-г нь амбулаториор 

эмчлүүлэгчдэд олгодог. Учир нь, туршилтын худалдан 

авалт амжилтгүй болох тохиолдолд зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн хомсдол үүсэхээс ЭМЯ 

болгоомжилсон. Нөгөө талдаа, энэ шийдвэр 

эмнэлгүүдийн эмийн сангийн өөрчлөн байгуулалтыг 

хойшлуулсан, учир нь амбулаторийн эмийн сангууд 

дөрөвхөн төрлийн эмийн борлуулалтаар үйл 

ажиллагаагаа санхүүжүүлэх боломжгүй юм. ЭМЯ-аас 

2019 онд амбулаторийн эмийн сангууд байгуулах тухай 

сайдын тушаал гаргах, нэгдсэн худалдан авалтад илүү 

олон түгээмэл ашиглагддаг эм хамруулах төлөвлөгөөтэй 

байгаагаа төслийн багт танилцуулсан.                

 

Үр дүн 3. ТТ-ны хүрээнд эмийн үнийн бодлого 

боловсруулах, үнийн мониторинг хийх, ЭМЯ болон 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төвийн Эмийн 

зохицуулалтын албаны чадавхыг бэхжүүлэх замаар 

Засгийн газрын эмийн бодлого зохицуулалтыг 

сайжруулах зорилго тавьсан. ТТ зөвлөхүүд эмийн үнийн 

бодлогын талаар техникийн тайлан боловсруулсан ба 

түүнд (i) бөөний болон жижиглэнгийн эмийн сангуудын 

үнийн нэмэгдлийн дээд хязгаарыг тогтоох, (ii) зайлшгүй 

шаардлагатай эм бэлдмэлийг импортын гаалийн татвар, 

нэмүү өртгийн албан татвараас чөлөөлөх, (iii) эрүүл 

мэндийн даатгалд жишиг үнийн тогтолцоо нэвтрүүлэх, 

(iv) эмийн үнийн хяналтыг гүйцэтгэх Эмийн үнийг 

ажиглах нэгж байгуулах зэрэг эм бэлдмэлийн үнэ 

тогтоох, хянах арга хэмжээг санал болгосон. Эдгээр 

зөвлөмжид үндэслэн, ЭМЯ-аас үнийн нэмэгдлийн дээд 

хязгаарыг тогтоох Засгийн газрын тогтоолын төслийг 



боловсруулсан. Түүнчлэн, ТТ зөвлөхүүд ЭМЯ-ны ажлыг 

дэмжин, эмийн зохицуулалт, чанар ба үнийн хяналтыг 

сайжруулах, эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бодлого 

зохицуулалтыг хариуцах агентлаг байгуулах зүйл заалт 

бүхий Эмийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажилд 

оролцож байна. Өнөөдрийн байдлаар, HERA (“Health 

Research For Action”) баг эмийн журам, эмийн үнийн 

бодлогын хувилбарууд, эмийн тухай хуулийн нэмэлт 

өөрчлөлт зэрэг сэдвээр 2 МСА зохион байгуулаад байна.  

ТТ нь дараах чиглэлээр судалгаа хийх техникийн 

дэмжлэгийг ЭМЯ-д үзүүлж байна, үүнд: (i) хуурамч 

болон стандарт бус эмийн тархалт, (ii) эмийн үнэ ба 

олдоц. Судалгааны тайлангуудыг эцэслэж, нийтлэхэд 

бэлэн болгосон.     

Газарзүйн байршил Улс даяар 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төслийн төлөвлөлтийн шатанд, Сангийн яам, Эрүүл мэнд, спортын яам, Хүн 

амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Худалдан авах ажиллагааны 

газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар зэрэг үндсэн оролцогч талуудтай 

зөвшилцөж ажилласан. Төсөл боловсруулах багаас Монголын эм зүйн 

байгууллагуудын нэгдсэн холбоо болон Монголын эмнэлгүүдийн нэгдсэн 

холбооны төлөөлтэй уулзаж хэлэлцсэн.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед ТТ зөвлөхүүд төслийн оролцогч талуудын харилцаа холбооны төлөвлөгөө 

боловсруулж, хэрэгжилт нь 2017 оны 1 сард эхэлсэн. Харилцаа холбооны 

төлөвлөгөөнд чадавхын хөгжил, мэдээлэл солилцох ажиллагаа (МСА) болон 

сургалтууд багтсан. Өнөөдрийн байдлаар HERA (“Health Research For 

Action”) баг эмийн худалдан авалт, эмнэлгүүдийн амбулаторийн эмийн сан 

(эмнэлгүүдийн эмийн сангийн тогтолцоог шинэчлэх чиглэл), эмийн бодлого 

зохицуулалт (эмийн үнийн бодлогын хувилбаруудыг хэлэлцэх чиглэл), 

эмийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт зэрэг сэдвээр хэд хэдэн МСА зохион 

байгуулаад байна.  

ТТ-ны хүрээнд Шинэ Зеланд Улсын туршлага судлах аялал зохион 

байгуулж, түүнд УИХ-ын гшүүд, ЭМЯ, СЯ-ны албан тушаалтнууд 

хамрагдсан. Аяллаар Шинэ Зеланд Улс эмийн бодлого зохицуулалт, 

Харилцан хүлээн зөвшөөрөх гэрээ хэлцлийн зохицуулалтын чиг үүргээ 

хэрхэн хөгжүүлж, эмийн худалдан авалт зэрэг зохион байгуулалт, 

удирдлагын тогтолцоогоо хэрхэн бүрдүүлснийг судлахыг зорьсон. 

Түүнчлэн, 2017 оны 5-р сарын 7-11-ний өдрүүдэд Португалийн эмийн 

худалдан авалтын агентлаг (SPMS)-н байранд эмийн худалдан авалтын 

сургалт зохион байгуулж, ЭМЯ, СЯ ба GAPCST-ын мэргэжилтнүүдийг 

хамруулсан. Тус сургалтын хүрээнд ерөнхий гэрээнд суурилсан цахим 

худалдан авалтын талаар ойлголт авах, урьдчилсан сонголтын ач 

холбогдлыг ойлгох, бүрэн хэмжээний цахим худалдан авалтын системтэй 

биечлэн танилцах, Монгол Улсад худалдан авалтын туршилтын тогтолцоо 

нэвтрүүлэх тухай хэлэлцэх боломж олгосон тул оролцогчдын зүгээс ач 

холбогдлыг нь өндөөр үнэлсэн. Монголын төлөөлөгчид энэхүү шинэ 

санаачлагыг хэрэгжүүлэх гол оролцогч талуудын шийдвэр гаргагчдаас 

бүрдсэн нь чухал байсан ба тэдний хооронд хувь хүмүүсийн харилцаа, 

мэргэжлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх ач холбогдолтой байв.   

 

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ ТТ-ны хүрээнд эм бэлдмэл, төсвийн хөрөнгөөр хийх худалдан авалт, эмийн 

хангамж, эмийн бодлого зохицуулалтын чиглэлээр мэргэшсэн зөвлөх 

үйлчилгээний компанийг 44 хүн-сараар (үүнд олон улсын зөвлөх 22 хүн-

сар, дотоодын зөвлөх 22 хүн-сар) ажиллуулна. ЭМСЯ-аас төслийн өдөр 

тутмын үйл ажиллагааг хариуцах төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) байгуулна. 

ТХН-ийн бүрэлдэхүүнд төслийн зохицуулагчийн чиг үүрэг гүйцэтгэх эрүүл 

мэндийн мэргэжилтэн (36 хүн-сар), санхүү, захиргааны зохицуулагч (36 

хүн-сар) ажиллана. Төслийн эдгээр 2 зохицуулагчийг хэрэгжүүлэгч 

байгууллагаас зөвлөх хувь хүн сонгон шалгаруулах журмын дагуу 

шалгаруулна. Гадаад, дотоодын зөвлөхүүдийг АХБ-ны Зөвлөх ажиллуулах 

журам (2013 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ын дагуу сонгон 

шалгаруулна.  

    Худалдан авалт Төслийн зохицуулагч АХБ-ны Худалдан авах ажиллагааны журам (2013 

оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ын дагуу хэрэгжүүлэгч 



байгууллагын хяналт доор ТХН-ийн оффисын тоноглол худалдан авах 

ажлыг хариуцна. ТТ төсөл дууссаны дараа тоног төхөөрөмж хэрэгжүүлэгч 

байгууллагад үлдэнэ.  

Анх зарласан огноо 2015 оны 8-р сарын 4 

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 

   2015 оны 7-р сарын 2 

Баримт цуглуулах, судалгаа  

хийх 

 2015 оны 5-р сарын 11-15  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  

хурал 

   2015 оны 9-р сарын 29 

    Төслийг батлах    2018 оны 9-р сарын 6 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  

хяналт 

   2015 оны 7-р сарын 2 

 

9100 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө/ТТ зарцуулалт ТТ дүн 

AХБ Бусад Засгийн газар Нийт Батлагдсан дүн Өөрчилсөн дүн 

1,000,000.00  100,000.00 1,100,000.00  0.00 

 

 

 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр 
илгээсэн огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 18 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  

  2018 оны 3-р сарын 20 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  

  2017 оны 9-р сарын 25 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 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  

  2015 оны 10-р сарын 1 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  

  2015 оны 8-р сарын 3 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  

 


