
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО, 
ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ШИНЭТГЭЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ 
БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Б.БУЯНТОГТОХ



БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН 
ҮНДСЭН ЗАРЧИМ 

Бүх нийтийн эрүүл мэндийн

хамралтад хүрэх

Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээнд “Хэнийг ч 

орхигдуулахгүй байх”

Эрүүл мэндийн тэгш

байдлыг хангах 



БОДЛОГЫН
БАРИМТ

БИЧГИЙН
ТӨРӨЛ

Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 
баримт бичиг

30 жил
хүртэлх жил

5-10
жил

1-4
жил

Дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын 
баримт бичиг

Богино хугацааны хөгжлийн бодлогын 
баримт бичиг 

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ
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ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 
УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН 
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ 

АЛСЫН ХАРАА - 2050

ДУНД ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН 
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

Хүний хөгжлийн зорилтот 
хөтөлбөр 

( боловсруулалтын шатандаа явж 
байна)

Монгол Улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн 
үндсэн чиглэл 

БОГИНО ХУГАЦААНЫ 
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 

БАРИМТ БИЧИГ 

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр

Эрүүл мэндээ хамгаалж эдийн 
засгаа сэргээх 10 их наядын цогц 

төлөвлөгөө

Монгол Улсын  хөгжлийн  жилийн 
төлөвлөгөө

Цогц арга хэмжээ (үндэсний 
хөтөлбөр, стратеги)

Дунд богино хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн бүх баримт бичгүүд нь Монгол Улсын урт хугацааны 
хөгжлийн бодлого (Алсын хараа)-д нийцсэн байна 



“АЛСЫН ХАРАА-2050” –ЭРҮҮЛ МЭНД 

САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО

Зорилт 2.2.Эрүүл дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэнийг төлөвшүүлэн эрүүл 

мэндийн чанар, хүртээмж, үр дүнтэй тогтолцоог хөгжүүлнэ.

2021-
2030 он

2031-
2040 он

2041-
2050 он

I

II

III

Эрүүл мэндийн чанар, хүртээмжтэй 
тогтолцооны шинэчлэлийн үе.

Эрүүл амьдралын хэв маягийг 
дэмжих үе.

Амьдралын зөв дадал, хэвшилтэй 
иргэнийг төлөвшүүлэх үе
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МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ 5 ЖИЛИЙН ҮНДСЭН 
ЧИГЛЭЛ –ЭРҮҮЛ МЭНД 

Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга 

хэмжээний тогтолцоог бэхжүүлнэ.

Хүн амын эрүүл мэндийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж иргэдийн

урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо шинжил-

гээнд хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, сэргийлж болох нас баралтын

түвшинг бууруулна.

Оношилгоо, эмчилгээний уламжлалт болон орчин үеийн анагаах

ухааны дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлснээр иргэд оршин байгаа

газар нутагтаа бүрэн оношлогдох,эмчлэгдэх боломжийг бүрдүүлнэ.

яаралтай тусламжийн чанар, хүртээмж, чадавхыг үндэсний түвшинд 

сайжруулж, парк шинэчлэлийг хийнэ.

Нэг худалдан авагчийн тогтолцоонд шилжүүлэх замаар улсын төсөв, 

эрүүл мэндийн даатгалын үр ашгийг дээшлүүлж, иргэдийн эрүүл 

мэндээс шалтгаалсан санхүүгийн бэрхшээлийг бууруулна.

Цахим үйлчилгээг өргөжүүлэн үндэсний эрүүл мэндийн мэдээллийн 

сан бүрдэж, өдөр тутмын оношилгоо, үйлчилгээнд алсын зайн 

технологийг бүрэн нэвтрүүлнэ.

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдлыг хангах, хангамж 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хяналтын тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн ур чадвар, нийгмийн 

хамгааллыг сайжруулна.

Зорилт 2.2.

Эрүүл мэндийн чанар, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тогтолцооны шинэчлэл хийнэ:

1

2

3

4

5

6

7

8

САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР –ЭРҮҮЛ МЭНД

“Ковид-19” халдварт цар тахлаас 

үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн 

хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ

Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт 

илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин 

үеийн оношилгоо, эмчилгээний 

технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулна.

САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО

• Тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана

• “Ковид-19” халдварт вирусийн оношилгоо, эмчилгээнд зориулж импортлох оношлуур, эм,

эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг гаалийн болон
нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх

• Цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

• Оношилгоо эмчилгээний төвүүд байгуулах

• Яаралтай тусламж үйлчилгээг орчин үеийн стандартад нийцүүлэх

• Эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах

• Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдлыг хангах

• Эрүүл мэндийн эрх зүйн орчинг сайжруулах

• Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилт нэвтрүүлэх

• Дэд бүтцийг сайжруулах
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САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО

САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО

Өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, эрт илрүүлэх 

тогтолцоог бэхжүүлж, 

орчин үеийн оношилгоо, 

эмчилгээ-ний технологийг 

өргөжүүлж, эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжийг 
сайжруулна

2024

Эрүүл мэндийн чанар, 

хүртээмжтэй, 

Үр дүнтэй тогтолцооны 
шинэчлэл хийнэ

2025

Аливаа өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

нотолгоонд суурилсан 

оношилгоо, эмчилгээний 

шинэ технологийг 

нэвтрүүлэх, эрүүл 

мэндийн салбарын 

санхүүжилтийн зохистой 

тогтолцоог бүрдүүлнэ

2026

Эрүүл дадал хэвшилтэй, 

идэвхтэй амьдралын хэв 

маягтай иргэнийг

төлөвшүүлэн эрүүл 

мэндийн чанар,   

хүртээмж, үр дүнтэй 
тогтолцоог хөгжүүлнэ.

2050



№ Шалгуур үзүүлэлт
Хэмжих 

нэгж
Суурь 

түвшин

Хүрэх түвшин

2025 2030 2050

1 Хүн амын дундаж наслалт жил 70.2 74 78 82

2 Төрөлтийн нийлбэр коэффициент (нэг эмэгтэйд ногдох) тоо 2.9 3.3 3.3 3.5

3 1,000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн 

түвшин

промиль 13.4 9 8 2.3

4 100,000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн түвшин промиль 27.1 20 15 5

5 Тухайн жилийн товлолт дархлаажуулалтад хамрагдсан 

хүүхдийн эзлэх хувь

хувь 98.9 99 99 99.5

6 Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлэг үзлэгт 

хамрагдсан хүний эзлэх хувь

хувь 71.7 82 93.7 100

7 10,000 хүн амд вируст гепатитын өвчлөл тоо 3.4 2.5 2 -

8 аатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь хувь 88.9 92 95 100

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН УЯЛДАА
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САЛБАРЫН ХУУЛЬ 
ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ 
БОЛОВСРОНГУЙ 

БОЛГОХ 

• Эрүүл мэндийн тухай хууль

• Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль

• Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль

• Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлтДонорын 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль

• Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай хууль

• Хүний генетикийн тухай хууль

• Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай

• Донорын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 

хууль

• Эрхтэн, эд, эс шилжүүлэн суулгах тухай хууль

• Цусны донорын тухай

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл

УИХ-н 2021 оны 01 сарын 22
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НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЧИГЛЭЛЭЭР



ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСЛАМЖ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЧИГЛЭЛЭЭР

Нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний багц 

шинэчлэн боловсруулах 

Урт хугацааны тусламж үйлчилгээний загвар батлуулах

Эмнэлгийн орны хэрэгцээний судалгаа, орны 

төлөвлөлт хийх 

Гүйцэтгэлийн санхүүжилт ба тусламж үйлчилгээний 

хүртээмж (Төр хувийн хэвшлийн түншлэл) – Судалгаа, 

үнэлгээ



УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЧИГЛЭЛЭЭР 

Бодлогын 

үндсэн зарчим

Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээ
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Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний шатлал бүрт

Эрүүл мэндийн байгууллага бүрт

• Нийгмийн эрүүл 

мэндийн тусламж

• Эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээ

Монгол улс

Эрүүл мэндийн тухай хууль  
ДЭМБ-ын стратеги

УАУ нь эрүүл мэндийн бусад үйлчилгээний нэгэн адил 

ЭМТҮБНХ-ын бүрэлдэхүүн хэсэг гэдгийг онцолсон.



ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 
ЧИГЛЭЛЭЭР

Эрүүл мэндийн 

салбарын хүний 

нөөцийн 2026 он 

хүртлэх төлөвлөлт 

Төгсөлтийн дараах 

гадаад сургалтын 

2022-2024 оны 

чиглэл 

Орон нутагт эмнэлгийн 

ажилтан тогтвортой 

ажиллуулах урамшууллыг 

боловсронгуй болгох

Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын чадамжид 

суурилсан хөтөлбөр 

боловсруулах

Эрүүл мэндийн  ажилтны нийгмийн хамгааллын 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦОО



ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ 



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ӨГӨГДӨЛ СОЛИЛЦООНЫ
НЭГДСЭН ПЛАТФОРМ (HIEP)



Төрөөс хариуцах 

иргэдийн шимтгэл, 

албан бус салбарын 

даатгуулагчдын 

хамрагдалт, шимтгэлийн 

хэмжээг өсгөх – 2023 

оны улсын төсөвт тусгах

ЭМДСан – холбогдох 

тогтоолуудыг шинэчлэх 

(03,04,05,23)

Гүйцэтгэлийн 

санхүүжилт – Эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

ажилтнуудын дунд 

Мэдлэг,  хандлага, 

дадлын судалгаа 

(Гарааны судалгаа)

САНХҮҮЖИЛТ, 
ДААТГАЛ, 

ШИНЭЧЛЭЛ



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН 
ЗОРИЛГО

Тусламж, үйлчилгээний 
төвлөрлийг сааруулах

Нэн шаардлагатай тусламж, 
үйлчилгээг бүрэн хариуцах

Эмзэг бүлгийн иргэдийг 
санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах

Шаардлагагүй хэвтэлт, үр ашиггүй 
тусламж, үйлчилгээг бууруулах

1

2

3

4
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Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ Эрүүл мэндийн салбарын төсөв

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УЛСЫН ЗАРДЛЫН ДНБ-Д ЭЗЛЭХ ХУВЬ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 

САНХҮҮЖИЛТ



НӨӨЦИЙН 
УДИРДЛАГА

НӨӨЦ

Барилга 
байгууламж

Тоног 
төхөөрөмж

Хүний нөөц

Санхүү



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗОРИЛГО

Өвчлөл эндэгдлийн 

тэргүүлэх 

шалтгаанаа 

тодорхойлох  

Нөөцтэй 

уялдуулсан 

тооцоолол  хийх 

Төлөвлөлт 

хийх 

ГҮЙЦЭТГЭЛ

(хэн, юуг хэдий 

хэмжээгээр 

хийх......)

Анхан шат 

Лавлагаа шат

(сүлжээ эмнэлэг )

НӨӨЦИЙН 

УДИРДЛАГА 

(нэмэх, хасах хэрэгцээ 

шаардлага)

НӨӨЦИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ БУС НӨӨЦИЙГ УДИРДАХ НЬ ИЛҮҮ ЧУХАЛ ......



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА


