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Төслийн тодорхойлолт Монгол Улсын Засгийн газраас улсын эмнэлгүүдийн бие даасан байдлыг 
бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг Азийн Хөгжлийн Банк (AХБ)-аас хүссэн. 
2015 оны 8 сард, баримт цуглуулах, судалгаа хийх баг Улаанбаатар хотод  
ажиллаж, АХБ-аас Засгийн газартай төслийн үр нөлөө, үр дүн, гүйцэтгэл, 
өртөг ба санхүүжилт, хэрэгжилтийн зохион байгуулалтыг тохиролцон, 
бодлого боловсруулалт, зөвлөх үйлчилгээний техникийн туслалцаа (ТТ)-г 
хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний ажлын агуулга, цар хүрээг тодорхойлсон. 
Төслийн үзэл баримтлалыг 2015 оны 10-р сарын 22-д баталсан.  

 

Эмнэлэгийн байгууллагын удирдлагын иж бүрэн шинэчлэлийн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд Эрүүл мэнд, спортын яам, төрийн төв болон орон 
нутгийн бусад байгууллагуудын чадамжийг бэхжүүлэх  шаардлагатай 
байна. Иймээс эмнэлгүүдийг бие даалгах асуудлыг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийн явцын сургамжуудад үндэслэн аргачлалаа 
өөрчлөн ажилладаг механизм тогтоох шаардлага гарч байна. Бие даасан 
байгууллага удирдах хариуцлага хүлээх чадвартай байхын тулд эмнэлгийн 
дээд шатны удирдлага, удирдах зөвлөлийн гишүүд болон олон нийтийн 
төлөөлөлийг  чадавхжуулах шаардлагатай юм. Түүнчлэн, эмнэлгийн 
санхүүжилтийн шинэчлэлийн явцыг удирдах, хянан шалгах Сангийн яамны 

чадавхыг бэхжүүлэх хэрэгцээ байна.  

 

АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил  
төсөл-3, одоо хэрэгжиж буй Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог 
бэхжүүлэх төслийн хүрээнд салбарын удирдлагыг сайжруулах, эрүүл 
мэндийн санхүүжилт, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэхэд 
чиглэсэн ажлууд хийгдсэн. Эдгээр төслүүдийн үр дүнд тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэгч ба худалдан авагчийг хооронд нь зааглах, тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэгчийн бие даасан байдал, эрүүл мэндийн даатгал нь нэгдсэн сантай 
хүчирхэг худалдан авагч байж, улсын болон хувийн эмнэлэгүүдийн шударга 
өрсөлдөөнийг хангах зэрэг асуудлуудыг багтаасан эрүүл мэндийн салбар 
дахь бодлогын шинэчлэлийн түлхүүр асуудлаар оролцогч талуудын нэгдмэл 
байр суурь бүрэлдсэн. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил төсөл 3 нь 
эмнэлгийн үйл ажиллагааны үр ашигт нөлөөлөх гол хүчин зүйлийг 
тодорхойлох болон Эрүүл мэндийн тухай хууль (2011)-ийг шинэчлэн 
найруулахад нь Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлсэн.  

 

Энэ ахиц дэвшилд үндэслэн, Засгийн газраас АХБ-д хандаж (i) эмнэлгийн 
бие даасан байдлыг зохицуулах эрх зүйн эорчинг бүрэн хэмжээнд бий 
болгох, (ii) шинэчилэн зохицуулалсан хууль эрх зүйн  орчинд эмнэлгүүдийг 
удирдах Засгийн газар ба эмнэлгийн ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх, (iii) 
эмнэлгийн бие даах тогтолцоог аажмаар нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа 
үзүүлэхийг хүссэн.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

Монгол Улсын Засгийн газраас эмнэлгийн удирдлагын менежментийг  
шинэчлэлэх эхний алхмуудыг хийгээд байна. 2011 оны Эрүүл мэндийн 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад улсын өмчийн гуравдагч шатлалын 
эмнэлгүүдэд удирдах зөвлөл байгуулах тухай заалтууд орсон. Гэсэн хэдий 
ч, ЭМСЯ-ны үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл өөрчлөлт, техникийн чадавх 
дутагдах зэргээс улбаалж эмнэлгийн бие даасан тогтолцоог нэвтрүүлэхэд 



шаардлагатай засаглал, санхүү, хүний нөөцийн удирдлагын зохицуулалт, 
хэрэгжүүлэлтийн механизм бий болоогүй. 2011 онд цөөн хэдэн 3 дахь 
шатлалын эмнэлэгүүдэд бие даасан байдлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн боловч 
байгуулсан удирдах зөвлөл нь дахин нэгэн захиргааны дамжлага  болж  
хүндрүүлэх төдий байсан ба эмнэлгүүд ЭМСЯ-ны шууд удирдлага доор үйл 
ажиллагаагаа явуулсаар ирсэн. ЭМСЯ-аас энэ ажлыг 2013 онд зогсоосон.  

 

Монгол Улс эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын 
тулд улсын эмнэлгүүдийн удирдлагын тогтолцоонд өрсөлдөөн болон зах 
зээлийн элемэнтүүд нэвтрүүлэх бодлого зохицуулалтын орчинтой болохоор 
арга хэмжээ авч байна. Энэ нь Эрүүл мэндийн салбарын 2005-2015 оны 
мастер төлөвлөгөөнд тусгагдсан, улсын эмнэлгүүдийн ил тод, 
хариуцлагатай, бие даасан байдал ба шийдэл гаргах эрх мэдлийг хангах 
чиглэлтэй уялдаж байаа. 2015 оны 7 сард Засгийн газраас хуулийн багц 
төслийг Улсын Их Хуралд өргөн барьсан бөгөөд эдгээр хуулиуд нь төрийн 
өмчийн эмнэлгүүдийн засаглал (шийдэл гаргах эрх мэдлийг нь өргөжүүлэх), 
удирдлагыг цогцоор нь сайжруулахад чиглэсэн байв. Эдгээр хуулиуд нь 

эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагыг эрүүл мэндийн үйлчилгээний гол 
худалдан авагчаар тодорхойлсон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулга (УИХ-аас 2015 оны 1 сард батлагдсан)-тай нягт 
уялдсан болно. Эмнэлэгүүдэд өөрийгөө удирдах эрх олгоно гэдэг нь  эрүүл 
мэндийн даатгалын байгууллагуудтай бие даан тохиролцож, бэрхшээлгүй 
худалдан авалт хийх урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлж байна гэсэн үг юм.     

Төслийн үр нөлөө Улсын эмнэлгүүдийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэл сайжирна.  
Ерөнхий болон тусгай мэргэжлийн эмнэлэгүүдийн санхүүгийн болон хүний 
нөөцийн асуудлаар бие даасан байдал хангагдана.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Туршилтын эмнэлгүүдийн 
бие даасан байдал бэхжиж, 
энэ туршлагыг улс даяар 
хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлэнэ. 

2016 оны парламентын сонгууль болон 2017 оны 9 сард Засгийн газар 
солигдсоны улсаас ЭМЯ-ны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон нь  ТТ-ны төслийн 
хэрэгжилт саатахад хүргэсэн. Шинээр батлагдсан Эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний тухай хуулиар төрийн өмчийн бүх эмнэлгүүүдэд удирдах 

зөвлөл байгуулахаар зааж, удирдах зөвлөл болон эмнэлгийн удирдлагуудыг 
томилох журмыг ЭМЯ-аас батлахаар тодорхойлсон. Томилгооны журам 
батлагдахгүй саатсанаас эмнэлгүүдэд удирдах зөвлөл томилогдохгүй, 
удирдах зөвлөлийн гишүүд, эмнэлгийн захирлуудын сургалт хийгдэхгүй, 
бие даах туршилтууд хойшлогдох үр дагавар үүссэн. АХБ ба ЭМЯ хооронд  
2017 оны 11 сард Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (Санамж бичиг) 
байгуулж, ТТ-ны гүйцэтгэлийн агуулгыг өөрчлөн, оношийн хамааралтай 
бүлгийн аргазүйг боловсруулах шинэ үйл ажиллагааг тодорхойлсон. 

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл 
ажиллагаа 

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

 1. Эмнэлгийн бие даасан 
байдлын зохицуулалтын 
орчинд дүн шинжилгээ 
хийж, боловсруулна.  
 2. Эмнэлгийн бие даасан 
байдлыг хангах 
байгууллагын удирдлага, 
хүний нөөцийн чадавхыг 
бэхжүүлнэ.  
 3. Эмнэлэг бие даах туршилт 
хэрэгжүүлнэ.  
 4. Эмнэлгийн бие даасан 
байдлын тухай олон нийтийн 
мэдлэг ба ойлголт сайжирна.  

Гүйцэтгэл 1. Эмнэлгийн бие даасан байдлын зохицуулалтын орчинд дүн 
шинжилгээ хийж, боловсруулна. ТТ-ны хүрээнд Монгол Улсад эмнэлгийн 
бие даасан тогтолцоог нэвтрүүлэх үзэл баримтлалын хүрээ болон үе шаттай 
хэрэгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөө боловсруулахаар төлөвлөсөн. ТТ-ны 
зөвлөхүүд Герман, Ангил, Франц, Эстон, Киргизстан гэх мэт Монголын 
нөхцөлд хэрэгжүүлж болох эмнэлгийн менежментийн олон улсын шилдэг 
туршлагуудад дүн шинжилгээ хийсэн. Түүнчлэн, (i) эмнэлгийн засаглал, (ii) 
хүний нөөц ба удирдлагын чиг үүргүүд, (iii) санхүүгийн удирдлага зэрэг 
чиглэлээрх улсын эмнэлгүүдийн үйл ажиллагааны бодлого зохицуулалтын 
баримт бичгийн судалгаа хийсэн. Судалгааны дүнд үндэслэн, шинээр 
батлагдсан Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль (ЭМТҮТХ)-тай 
нийцүүлэн өөрчлөх шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгүүдийн жагсаалтыг 

зөвлөхүүд гаргасан. Зөвлөхүүд үзэл баримтлалын хүрээний эхний төслийг 
боловсруулсан ч түүнийг ЭМЯ хэлэлцээгүй. Иймд, эмнэлгийн бие даасан 
тогтолцоог нэвтрүүлэх стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил 
хийгдээгүй.   
Зөвлөхүүд эмнэлгийн засаглалыг зохицуулах 5 эрх зүйн баримтын төсөл 
боловсруулсан, үүнд (i) эмнэлгийн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
журам, (ii) эмнэлгийн удирдах зөвлөлөөс эмнэлгийн захиралтай байгуулах 
гэрээний загвар, (iii) эмнэлгийн захирал сонгох шалгуур ба сонгон 
шалгаруулах журам, (iv) эмнэлгийн захирлын ажил үүргийн тодорхойлолт, 
(v) эмнэлгийн удирдах зөвлөлд ажиллах олон нийтийн төлөөллийг сонгон 



шалгаруулах журам. Баримтуудын төслийг 2017 онд ЭМЯ-д танилцуулсан ч 
2018 оны 9-р сарын 1-ний байдлаар ердөө нэг баримт батлагдсан. Баримт 
бичгүүдийг хянан батлах ажил удааширч буйн үндсэн шалтгаан нь 2016-
2017 онуудад  ЭМЯ-ны бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлтболон ЭМЯ-ны зүгээс 
улсын эмнэлгүүдийг бие даалгах асуудалд эргэлзээ тээнэглэлтэй хандсан 
хэвээр байгаа явдал юм.   
ТТ-ны хүрээнд, ЭМТҮТХ-д заасан шинэ шаардлагуудад нийцүүлэн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын стандартуудыг 
шинэчлэх талаар ЭМЯ-д дэмжлэг үзүүлсэн, үүнд (i) тусгай мэргэжлийн төв, 
(ii) төв эмнэлэг,  (iii) ерөнхий үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн 
байгууллага. Шинэчилсэн стандартуудыг холбогдох эрх бүхий 
байгууллагууд баталсан ба тэдгээрт зөвлөхүүдийн дараах зөвлөмжүүдийг 
тусгасан: (i) нэг оронд ногдох эмнэлгийн ажилтны тоо, тасаг нэгжийн орны 
тоо зэрэг орцын шаардлагуудыг хасах, (ii) өмчийн төрлөөс үл хамаарч, 
аливаа эрүүл мэндийн байгууллага ерөнхий чиг үүрэг болон тусламж 
үйлчилгээ үзүүлдэг байх, (iii) эмнэлгийн байгууллагын тухайн зэрэглэлд 

зайлшгүй байх шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг заах, (iv) өвчтөн, 
ажилтнуудын аюулгүй байдалтай холбоотой шинэ зүйл заалтууд оруулах.  

 

Гүйцэтгэл 2. Эмнэлгийн бие даасан байдлыг хангах байгууллагын 
удирдлага, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлнэ. ТТ төслөөс эмнэлгийн 
удирдах ажилтнуудад сургалт явуулдаг байгууллагуудад түргэвчилсэн 
үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээний дүнгээс харахад, сургалтуудын агуулга голлон 
удирдлагын онол болон ерөнхий ойлголтууд дээр төвлөрч,  эмнэлгийн 
менежментийн практик ур чадвар ба чадавхын хөгжилд төдийлөн 
анхаардаггүй байна. Иймд, ТТ-ны чадавхын хөгжлийн бүрэлдэхүүн хэсэгт 
ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтын агуулга боловсруулахаар шийдвэрлэсэн.  
Зөвлөхүүд шинэ үүрэг даалгавар, шийдвэр гаргах чадавхыг бэхжүүлэхэд 
чиглэсэн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлсон. Сургалтын хэрэгцээг үнэлэх 
ажлын хүрээнд 32 төрлийн менежментийн ур чадварыг (i) гүйцэтгэл ба 
өөрчлөлтийн удирдлага, (ii) хүний нөөцийн удирдлага, (iii) санхүүгийн 
удирдлага, (iv) засаглал ба тайлагнал зэрэг 4 төрлөөр багцалж, эмнэлгийн 
захирлууд, удирдлагын баг, газар нэгжийн дарга нар, хүний нөөц, санхүү, 
үйлчилгээний чанарын менежерүүд зэрэг 6 ялгаатай бүлгийн сургалтын 
хэрэгцээнд дүн шинжилгээ хийсэн.  
Үнэлгээний үр дүнд үндэслэн, зөвлөхүүд сургалтын агуулгыг тодорхойлсон 
ба үүнд дээрх 4 чиглэлээрх 10 сургалтын модулийн хөтөлбөр болон 
сургалтын материалуудыг боловсруулсан. ТТ-ны төслийн хүрээнд цаашид 
сургалт явуулах сургагч нарыг сонгон шалгаруулалтыг хийж нийт 20 хүнийг 
эмнэлгийн менежментийн сургалт явуулах сургагчаар бэлтгэсэн. 2018 оны 
9-р сарын 1-ний байдлаар, зөвлөхүүд 5 модулиар 13 удаа сургалт явуулж, 
4-6 туршилтын эмнэлгийн 300 менежерийг хамруулаад байна. ЭМЯ-аас 
чадавхын хөгжлийн үйл ажиллагааг зөвхөн туршилтын эмнэлгүүдээр 
хязгаарлахгүй, орон даяар 2 ба 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүдийг хамруулах 
хүсэлт гаргасан.  

 

Гүйцэтгэл 3. Эмнэлэг бие даах туршилт хэрэгжүүлнэ. ТТ-ны хүрээнд, 
сонгогдсон 5 эмнэлэгт эмнэлгийн бие даасан тогтолцоог нэвтрүүлэх 
батлагдсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Эмнэлгүүдийг сонгон 
шалгаруулах шалгуурын жагсаалтыг зөвлөхүүд гаргасан ба ЭМЯ-аас 2016 
онд Улсын 3-р төв эмнэлэг, Арьс судлалын үндэсний төв, Чингэлтэй 
дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Сэлэнгэ аймгийн 
нэгдсэн эмнэлэг, Өвөрхангай аймгийн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв 
зэрэг 6 байгууллагыг сонгосон. Улмаар, 2017 онд тус жагсаалтаас 2 эмнэлэг 
(Өвөрхангай аймгийн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Чингэлтэй 
дүүргийн эрүүл мэндийн төв) хасагдаж, ЭМЯ үлдсэн дөрвөн эмнэлэгт 
удирдах зөвлөл байгуулсан. Гэсэн хэдий ч, ЭМЯ холбогдох бодлого 
зохицуулалтын баримт бичгүүдийг батлаагүйгээсөнөөдрийн байдлаар 
эмнэлгүүдийн удирдах зөвлөлүүд үйл ажиллагаа явуулахгүй байна.  

 

Гүйцэтгэл 4. Эмнэлгийн бие даасан байдлын тухай олон нийтийн мэдлэг ба 
ойлголт сайжирна. ТТ-ны хүрээнд төлөвлөгдсөн, эмнэлгийн бие даасан 
байдлын тухай олон нийтийн мэдлэг ба ойлголтыг нэмэгдүүлэх кампанит 
ажлыг ЭМЯ-ны хүсэлтээр цуцалсан. 2017 оны 11 сард АХБ ба ЭМЯ-ны 
хооронд Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (Санамж бичиг) байгуулж, 



эмнэлгүүдийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх үзэл баримтлалын хүрээнд 
улсын төсвөөс санхүүжүүлэх эмнэлгийн үйлчилгээний оношийн 
хамааралтай бүлэг (ОХБ)-ийн аргазүй, гүйцэтгэлд суурилсан төлбөрийн 
системийг боловсруулахад ЭМЯ-д дэмжлэг үзүүлэхээр тохиролцсон. 2018 
оны 6 сард, Сангийн яам (СЯ) болон Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий 
газар (ЭМДЕГ)-ын хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай уялдуулан ОХБ 
боловсруулах 2 ТББ-г шалгаруулж, гэрээ байгуулсан.    

Газарзүйн байршил Улс даяар 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн төлөвлөлтийн үед Эмнэлгийн бие даасан байдлыг хангах стратегийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
болон ойлготын хүрээний  баримт бичгийг боловсруулах боломж нь олон 
улсын болон үндэсний туршлага, сургамжуудыг нарийвчлан судалж, 
холбогдох оролцогч талуудын өргөн хэмжээний зөвшилцсөний үндсэн дээр 
бүрдэнэ.  

  Төслийн хэрэгжилтийн үед Байгууллагын удирдлага болон хүний нөөцийн чадавхыг дорвитойгоор 
хөгжүүлэх замаар эмнэлгүүдийг бие даасан байдлыг  хэрэгжүүлэх 
бэлтгэлийг хангана. Эмнэлгийн бие даасан байдлыг хангах үе шаттай 
төлөвлөгөөг сонгосон 5 байгууллага дээр хэрэгжүүлнэ. Эдгээр эмнэлэгүүдэд 
гүйцэтгэлийн үнэлгээ, хяналт шинжилгээ хийж гарсан сургамж ба 
туршлагыг эмнэлгийн бие даасан байдлыг хангах цаашдын бодлогын 
зөвлөмж боловсруулахад ашиглана.  

Бизнесийн боломжууд 

  Зөвлөх үйлчилгээ АХБ нь ЭМСЯ-тай хэлэлцэн 90:10 харьцаа бүхий чанар, өртгийн шалгуураар 
зөвлөх үйлчилгээний компани шалгаруулж, хялбарчилсан техникийн 
даалгаварт зааснаар, эмнэлгийн бие даасан байдал, засаглал, эрүүл мэнд 
ба эмнэлгийн менежмент, чадавхын хөгжлөөр мэргэшсэн олон улсын зөвлөх 
21 хүн-сар, дотоодын зөвлөх 20 хүн-сар байхаар тохиролцсон. Түүнчлэн, 
нөлөөллийн ажиллагааны төлөвлөгөө ба олон нийтийн кампанит ажил 
боловсруулах ба хэрэгжүүлэх (2 хүн-сар), олон нийтийн оролцоог хангах 
ажлын төлөвлөлт (4 хүн-сар)-д дэмжлэг үзүүлэх дотоодын 2 зөвлөх хувь 
хүнийг сонгон шалгаруулна. Төслийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, өдөр 
тутмын зохион байгуулалт, техникийн ажлуудыг хариуцах ТХН-ийг 
байгуулсан. ТХН-ийн бүрэлдэхүүнд багтах төслийн зохицуулагч (24 хүн-
сар) болон захиргаа, санхүүгийн зохицуулагч (27 хүн-сар)-ийг шалгаруулж, 
томилсон. Зөвлөх үйлчилгээний компани болон зохицуулагчдын гэрээг 
байгуулсан ба дотоодын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч хувь хүмүүсийг АХБ-ны 
Зөвлөх ажиллуулах журам (2013 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-
ын дагуу шалгаруулна.  

  Худалдан авалт ТХН нь ЭМСЯ-ны хяналт дор, АХБ-ны Худалдан авах ажиллагааны тухай 
журам (2015 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ыг баримтлан, 
оффисийн тоног төхөөрөмж худалдан авна. ТТ дууссаны дараа тоног 
төхөөрөмж ЭМСЯ-д үлдэнэ.  

Анх зарласан огноо 2015 оны 11-р сарын 3 

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 10-р сарын 22 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2015 оны 8-р сарын 17-24  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2015 оны 12-р сарын 9 

Төслийг батлах    2018 оны 5-р сарын 21 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2015 оны 10-р сарын 22 

 

9100 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө/ТТ Зарцуулалт ТТ дүн 

AХБ Бусад Засгийн Нийт Батлагдсан дүн Өөрчилсөн дүн 



газар 

1,100,000.00  100,000.00 1,200,000.00  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 21 Алан Бэйрд Алан Бэйрд  

  2017 оны 9-р сарын 29 Жаяти Нигам Жаяти Нигам  

  2017 оны 3-р сарын 21 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  

  2016 оны 9-р сарын 28 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  

  2016 оны 3-р сарын 31 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  

  2015 оны 12-р сарын 21  Систем 

 


