
НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН 

ШАЛГУУР, ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН 

ЖУРМЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ 
(ЭМДҮЗ- ИЙН 2021 ОНЫ 05 ТООТ ТОГТООЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ)

МОН 9701, MOH 3843, MOH 3844 ТӨСӨЛ



ЧАНАР &
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ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ,
ҮНЭЛГЭЭНИЙЖУРАМ

Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний чанар, 

төлбөрийн хяналтын журам

Нийтлэг үндэслэл

ЭМДЕГ-ын эрх

ЭМДЕГ-ын үүрэг

ЭМДЕГ-ын үүрэг

ЭМДЕГ-ын эрх

ЭМДЕГ-ын эрх

4.1.1.6. Нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтыг хийх түүврийн хэмжээг 
тусламж, үйлчилгээний төрөл тус бүрээр тогтоож, түүврийн тохиолдлуудаас 
шалгуур хангаагүй хасагдлын хувийг тухайн тусламж, үйлчилгээний 
нэхэмжлэлийн хугацаанд хамаарах нийт нэхэмжлэлийн эх олонлогт нь 
ноогдуулах буюу нийт нэхэмжлэлийн мөнгөн дүнгээс хасч тооцох

тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан шалгуурыг баримтлах 
бөгөөд тогтоолд заагаагүй шалгуураар хяналтыг хийхгүй

4.1.1.5. Нэхэмжлэлийн хяналтыг хийх нэхэмжлэлийн маягтын загварыг 
оношийн хамааралтай бүлгийн тусламж, үйлчилгээний төрлөөр 
боловсруулах, ашиглах

4.1.1.4. Нэхэмжлэлийн хяналтаар хуурамч нэхэмжлэл, код ахиулсан тохиолдол, завших 
оролдлого зэргийг илрүүлсэн бол уг тохиолдлын төлбөрийг гүйцэтгэхгүй бөгөөд 
зөрчлийн санд бүртгэж тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээнд заасан гэрээний үүрэг, 
хариуцлагын дагуу шийдвэрлэх

4.1.2.4. Нэхэмжлэлийн хяналтын тайланг гаргах, дүн шинжилгээ хийх,  нэхэмжлэлийн хяналтаар 
хасагдсан тохиолдол тус бүрээр энэхүү тогтоолын зургаадугаар хавсралтаар батлагдсан “Эрүүл 
мэндийн байгууллагад нэхэмжлэлийн хяналтаар хасагдсан тохиолдлын мэдээлэлийг хүргүүлэх 
хуудасны загвар”-ын дагуу дэлгэрэнгүй тайланг гаргаж сар бүр илгээх, эргэх холбоо тогтоох, 
иргэн, даатгуулагчийг холбогдох мэдээллээр хангах.

Журмын зорилгоо стратегийн худалдан авалтын үйл  ажиллагаатай уялдуулан 
өөрчлөн найруулсан 

ЖУРМЫН ЗАРЧМЫН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД 
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Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний чанар, 

төлбөрийн хяналтын журам

ЭМБ-ын эрх

ЭМБ-ын эрх

Нэхэмжлэлийн хяналт

Нэхэмжлэлийн хяналт

Нэхэмжлэлийн хяналт

ЭМБ-ын үүрэг

5.1.4. Цахим хяналтын шалгуур нь ЭМДҮЗ-ийн баталсан лавлагаа шатлалын 
багц, анхан шатны тусламж, үйлчилгээний 4 төрлийн тусламж, үйлчилгээний 
багц, хөнгөлөлттэй олгох эмийн жагсаалт, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрт 
илрүүлгийн багцын санхүүжилтийн журамд заасан зохицуулалтын дагуу 
боловсруулсан бодлогын даалгавараар хийгдсэн цахим програмын шүүлтүүр 
байна. 

5.1.5. Цахим хяналтын шалгуурын дагуу хасагдсан хасагдлын төлбөрийг 
гүйцэтгэхгүй бөгөөд нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтын шат руу 
шилжүүлж дахин хяналт хийхгүй

4.2.2.3. ЭМДЕГ-ын зүгээс тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах 
чиглэлээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах, хамтарч 
ажилдлах, эргэх холбоо тогтоох 

4.2.1.3. Нэхэмжлэлийн хяналтаар хасагдсан хасагдлыг тохиолдол тус бүрээр тусгасан 
дэлгэрэнгүй тайланг сар бүр авах, тайлбар гаргуулах

5.1.8. Нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтын шалгуураар тухайн нэхэмжлэлийг цааш 
хянахгүй байх түлхүүр шалгууртай байх бөгөөд түлхүүр шалгуурыг хангаагүй тохиолдолд 
нэхэмжлэлийг цааш хянахгүй, төлбөрийг гүйцэтгэхгүй ба тухайн тохиолдлыг зөрчлийн санд 

бүртгэнэ.

4.2.1.2. Нэхэмжлэлийн хяналтаар хасагдсан хасагдал, бусад хяналтуудаар илэрсэн 
хяналтын зөрчлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохилдолд гомдол гаргах, хуульд заасны 
дагуу шийдвэрлүүлэх

ЖУРМЫН ЗАРЧМЫН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД 
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✓ Нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтын шалгуур нэгдсэн форматтай болсон

✓ ОХБ-ийн төрлөөс хамаарч үндсэн шалгуурууд өөр хоорондоо ялгаатай бөгөөд шалгуур 

тус бүр өөрийн кодтой болсон

✓ Шалгуур бүр нэгдсэн дугаартай бөгөөд ОХБ бүлэг тус бүрийн шалгуурыг тухайн  ОХБ-

ийн кодоор ялгана. 

✓ Ерөнхий шалгуур, эмнэл зүйн шалгуур гэж ялгаатай байсан шалгуурыг нэгтгэж нэг 

шалгуур болгосон. 

ЭМДҮЗ-ийн 05 тогтоолын 

хавсралтаар баталсан 

нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуурыг 

шинэ форматын дагуу өөрчилсөн. 
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➢ Үндсэн шалгуур нь дэлгэрэнгүй шалгуураас бүрдэх бөгөөд дэлгэрэнгүй шалгуурын нийлбэр нь 1 байна. 

➢ Дэлгэрэнгүй шалгуур тус бүрт хамаарах эзлэх жинг тухайн ОХБ-ийн өвчин эмгэгийн эмнэл зүй, гарах 

зардлын эдийн засгийн ач холбогдлоос нь хамаарч тогтооно.  
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Нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтын шалгуураар тухайн 

нэхэмжлэлийг цааш хянахгүй байх түлхүүр шалгууртай байх бөгөөд 

түлхүүр шалгуурыг хангаагүй тохиолдолд нэхэмжлэлийг цааш 

хянахгүй, төлбөрийг гүйцэтгэхгүй ба тухайн тохиолдлыг зөрчлийн 

санд бүртгэнэ.
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Нарийвчилсан
хяналтын ерөнхий

шалгуур

Цахимшалгуур

Нарийвчилсан
хяналтын эмнэл зүйн

шалгуур

Нэхэмжлэлинй нарийвчилсан хяналтын 250 
шалгуураас 228 шалгуурын форматыг өөрчилж, 
22 шалгуурыг ЭМДҮЗ-ийн 01 тоот тогтоолтой 
уялдуулан хасаж дахин шинээр боловсруулсан.  

Ерөнхийшалгуурыг эмнэл зүйн
шалгууртай нэгтгэсэн

Цахим хяналтын шалгуур нь улсын төсөв, ЭМД-ын 

нэгдсэн сангаас санхүүжүүлэх багц тус бүрийн 
санхүүжилтийн журамд заасан зохицуулалтын 
шүүлтүүр байна. 

ЭМДҮЗ-ийн тогтоолоор
нэхэмжлэлийн нарийвчилсан
хяналтыншалгуурыг батална

Нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтын 
шалгуурыг Чанарын хяналт, үнэлгээний 
журамтай хамт баталж мөрдөнө. 

Цахим хяналтыншалгуур

ЭМДҮЗ-ИЙН 05 ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН 
ХЯНАЛТЫН ШАЛГУУРТ ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ
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Шинээр нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтын шалгуур 
боловсруулах үндэслэл 

Шалгуур шинээр боловсруулах ОХБ-ийг 
сонгосон зарчим: 

➢Маш өндөр өртөгтэй (4 сая төгрөгнөөс дээш)
мэс заслын тусламж, үйлчилгээ

➢03-аар батлагдсан өмнөх өртөгийг нь 
нэмэгдүүлсэн тусламж, үйлчилгээ

➢Тохиолдлын тоо хэмжээ ихтэй тусламж, 
үйлчилгээ

➢Тухайн оношийн хамааралтай бүлэгт заасан 
үйлдлийг бусад ОХБ-т байгаа үйлдлээс нь ялгах 
шаардлагатай

➢Шинээр үүсгэсэн хэвтүүлэн эмчлэх ОХБ

➢Өдрийн мэс засал

➢Зарим өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ

➢Амбулаторын мэс ажилбар
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42

28 9

84

Бусад тусламж, үйлчилгээАмбулаторийн 

тусламж, үйлчилгээ

Хэвтүүлэн эмчлэх 

эмийн эмчилгээ

Хэвтүүлэн 

эмчлэх мэс засал

НИЙТ 163 НЭХЭМЖЛЭЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ХЯНАЛТЫН ШАЛГУУРЫГ 
ШИНЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН



АНХААРАЛ 

ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА


