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Мэдлэгт суурилсан шийдэл, чадавхын хөгжил 
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     Ядуурлыг бууруулах Японы сан 1.00 сая ам.доллар 
 

Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ЭЗХӨ) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 
Мэдлэгт суурилсан шийдэл (МЭД) 
Түншлэл (ТҮН) 

Салбар / Дэд салбар Эрүүл мэнд/Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил ба шинэчлэл 

Төслийн тодорхойлолт Жендэрийн тэгш байдлын зарим үзэл 
баримтлалыгнэвтрүүлсэн(ЖЗА) 

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 

нутгийн стратегитай уялдсан 

байдал 

Энэхүү техникийн туслалцаа (ТТ)-ны хүрээнд Монгол Улсын Засгийн 

газрын эрүүл мэндийн салбарын 2019-2027 оны мастер төлөвлөгөө 

(ЭМСМТ) боловсруулах ажилд дэмжлэг үзүүлнэ. Уг ТТ-ны төслөөр Эрүүл 

мэндийн яам (ЭМЯ)-ны 2027 он хүртэлх стратегийн бичиг баримтыг 

боловсруулах байгууллагын удирдлага, хүний нөөцийн чадавхыг 

хөгжүүлэхэд тусална. Ингэснээр, ЭМЯ-ны зүгээс Монгол Улсын 2030 он 

хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн алсын хараа (ТХАХ 2030)-д эрүүл мэндийн 

чиглэлээр тусгагдсан зорилтуудтай уялдсан урт хугацааны хөгжлийн 

бодлого хэрэгжүүлэх чадамж нь сайжирна.  

Төслийн үр нөлөө Эрүүл мэндийн салбарын 2005-2015 оны мастер төлөвлөгөөний хугацаа 

дууссаж улмаар эрүүл мэндийн түлхүүр үзүүлэлтүүдэд гарсан ахиц дэвшил 

болох их хэмжээний хүчин чармайлтаар бий болсон эх, нялхсын 

эндэгдлийн бууралт болон Засгийн газрын зорилтууд биелэлтийг хангахын 

тулд шинэ мастер төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагатай байна.   

 

Засгийн газраас АХБ-д хандан, салбарын үр дүнтэй хөгжил, зорилтуудын 

биелэлтийг баталгаажуулах зорилгоор ЭМСМТ боловсруулахад дэмжлэг 

үзүүлэхийг хүссэн ба үүнд салбарын менежментийг үр дүнтэй болгоход 

чиглэсэн ЭМЯ-ны чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа багтана. 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Засгийн газрын зүгээс эрүүл мэндийн урт 
хугацааны хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлэх 
суурь нь болох эрүүл мэндийн дунд хугацааны 
стратегийн баримт бичгийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ.  

 

Хэрэгжилтийн явц 

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

 Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөө 
боловсруулна 

 ЭМЯ-ны төлөвлөлт, мониторинг, зохицуулал-
тын чадавхи бэхжинэ  

Төслийн зохицуулагч, санхүү, захиргааны 

зохицуулагчаас бүрдсэн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) 

2018 оны 2 сард ажиллаж эхэлсэн. АХБ нь зөвлөхөөр 

Консейл Санте ба Хараат бус судалгааны хүрээлэн 

(IRIM)-г чанар ба өртөгт суурилсан аргаар сонгон 

шалгаруулсан.  Зөвлөхүүдийн баг олон улсын 2, 

дотоодын 5 зөвлөхөөс бүрдсэн. Зөвлөхүүд 2018 оны 4-р 

сарын 20-д ажлаа эхэлсэн.  

ЭМЯ-аас Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, доктор 

Р.Оюунхандыг ТТ-ны төслийн захирлаар томилж, өөрийн 

байрандаа интернет, утасны сүлжээтэй оффис гаргаж 

өгсөн. ТХН нь үнэ харьцуулах журмаар худалдан авах 

оффисийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт бэлтгэж байна.  

2018 оны 5-р сарын 7-9-д Төслийн төлөвлөлтийг 

эхлүүлэх буюу нээх ажлын багыг АХБ-аас томилон 



ажиллуулсан. Ажлын баг, ЭМЯ, ТХН ба зөвлөхүүд 2015 

оны Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, 2016 

оны Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах 

нийтлэг журмыг харгалзан, ТТ-ны төслийн үр дүн юу 

байхыг хэлэлцсэн. Дараах хүчин зүйлсийг харгалзан 

үзэх шаардлагатай юм, үүнд: (i) урт, дунд, богино 

хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийн төрлийг уг 

хуулиар тодорхойлсон, (ii) 2017 онд батлагдсан Төрөөс 

эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого дунд 

хугацааны бодлогын бичиг баримтын төрөлд багтдаг, 

(iii) хуулинд зааснаар, төрөөс баримтлах бодлогыг 

Засгийн газар боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх Арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг ЭМЯ боловсруулах, батлах, 

хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй. Ажлын баг, ЭМЯ ба зөвлөхүүд 

зөвшилцөж, эрүүл мэндийн салбарын мастер 

төлөвлөгөөг Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах 

бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (Арга 

хэмжээний төлөвлөгөө) хэмээн нэрлэхээр тохирсон.   

Газарзүйн байршил Улс даяар 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

    Төслийн төлөвлөлтийн үед ТТ-ны төсөл ЭМЯ-д оролцогч талуудтай зөвшилцөх, уялдаа холбоог хангах 

механизмыг бүрдүүлж, ЭМСМТ-д бүх оролцогч тал, салбарын нийтлэг 

хэрэгцээ тусгагдаж, хэрэгжүүлэх эзэнтэй байхыг баталгаажуулна. Tөсөлд 

оролцоо, хэлэлцүүлгийн аргачлалуудыг өргөнөөр ашиглахдаа, үндсэн 

хариуцлагыг ЭМЯ хүлээх ба (i) дотоод, гадаадын оролцогч талуудын 

оролцоо анхнаасаа хангагдах; (ii) эмч, эмнэлгийн ажилтнууд, 

үйлчлүүлэгчид, мэргэжлийн холбоод болон хувийн хэвшлийн оролцогчид 

гэх мэт эрүүл мэндийн салбарын бүх оролцогч талуудтай системтэйгээр, 

өргөн хүрээнд зөвшилцөх; (iii) нотолгоонд суурилсан аргазүй, баримтаар 

баталгаажсан стратеги хэрэгжүүлэх; (iv) стратегийн баримт бичгийг 

хэлэлцэж, эргэх холбоог хангах замаар төв болон орон нутгийн түвшинд 

хэрэгжүүлэх эзэнтэй байлгах зэрэгт анхаарна.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед 2018 оны 5-р сарын 20-д, ЭМЯ-аас (i) Арга хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулах ажлыг хянан удирдах ТТ-ны Зохицуулах хороо, (ii) 

стратегийн гол чиглэлүүдийг хариуцах техникийн ажлын хэсгүүд, (iii) 

хавсралт баримт бичгүүдийг боловсруулах сэдэвчилсэн ажлын хэсгүүдийг 

байгуулсан. ЭМЯ-аас төв болон орон нутгийн төрийн захиргааны 

байгууллага, олон улсын түншүүд, хувийн хэвшлийн төлөөлөл, төрийн бус 

байгууллага, сургалт судалгааны хүрээлэнгүүд гэх зэрэг холбогдох 

оролцогч талуудын оролцоог хангах ажлыг хариуцна.    

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ АХБ-аас зөвлөх үйлчилгээний компани шалгаруулахдаа АХБ-ны Зөвлөх 

ажиллуулах журам (2013 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ыг 

даган мөрдөнө. Сонгогдсон компани эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, 

санхүүгийн төлөвлөлт, эрүүл мэндийн ба технологийн хэрэгцээний үнэлгээ, 

чадавхын хөгжил чиглэлээр 73 хүн-сарын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ. АХБ-

аас зөвлөх компанийг чанар ба өртөгт суурилсан аргаар (чанар-өртгийн 

харьцаа 90:10) шалгаруулж, гүйцэтгэлд суурилсан гэрээ байгуулна. 

Түүнчлэн, 24 хүн-сараар ажиллах төслийн зохицуулагч, 24 хүн-сараар 

ажиллах санхүүгийн зохицуулагчийг АХБ сонгон шалгаруулна. 2 

зохицуулагч ТТ-ны төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцах бөгөөд 

Зөвлөх ажиллуулах журмын зөвлөх хувь хүн шалгаруулах дүрмээр 

сонгогдоно.  

    Худалдан авалт Хэрэгжүүлэгч байгууллага оффисийн тоног төхөөрөмж худалдан авах, 

хэвлэл нийтлэлийн ажил үйлчилгээ хийлгэхдээ АХБ-ны худалдан авах 

ажиллагааны журам (2015 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ыг 

даган мөрдөнө. ТТ-ны төсөл гүйцэтгэх нэгж ТТ-ны үйл ажиллагаа дууссаны 

дараа оффисийн тоног төхөөрөмжийг хэрэгжүүлэгч байгууллагад хүлээлгэн 

өгнө.  

Анх зарласан огноо 2018 оны 3-р сарын 28 

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 

   2017 оны 5-р сарын 31 

Баримт цуглуулах, судалгаа  

хийх 

  2017 оны 7-р сарын 17-19  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  

хурал 

   2017 оны 9-р сарын 21 

    Төслийг батлах    2018 оны 5-р сарын 7 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  

хяналт 

   2017 оны 5-р сарын 31 

 

9100 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө/TТ зарцуулалт TТ дүн 

AХБ Бусад Засгийн газар Нийт Батлагдсан дүн Өөрчилсөн дүн 

0.00  0.00 1,000,000.00  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 9-р сарын 18 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  

  2018 оны 9-р сарын 18 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  

  2018 оны 3-р сарын 27 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  

  2017 оны 9-р сарын 26  Систем 

 




