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 II. Эмнэлэг/сувилал/-ын үүрэг   
 4.1. Эмнэлэг/сувилал/ нь 

Иргэний эрүүл мэндийн 
даатгалын тухай хууль, 
Эрүүл мэндийн тухай 
хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн холбогдох 
заалтуудыг биелүүлэн, 
эрүүл мэндийн даатгалын 
тусламж, үйлчилгээний 
чанарыг тасралтгүй 
сайжруулж, 
даатгуулагчдыг 
эмчлүүлэх таатай нөхцөл 
бололцоогоор ханган, 
тэдэнд хүндэтгэлтэйгээр 
хандаж  үйлчилнэ. 

1. Магадлан итгэмжлэлийн хугацаа                                    
/эхлэх, дуусах огноо/, авсан 
үнэлгээгээр:                                                                 
3 жил бол-3                                                                                         
2 жил бол-2                                                                                            
1 жил бол-1 

  

2. Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагын тухайн жилд явуулсан 
төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус 
хяналт, шалгалтаар авсан 
үнэлгээгээр: 
Хангалттай- 5 
Хангалтгүй- 0 

  

3.Оношлогоо, эмчилгээний стандарт, 
эмнэлзүйн удирдамжийн мөрдөлт                                             
/Эмнэлгийн чанарын албаны 
хяналтаар/ 

  

 3.1  Тухайн эмнэлэгт зонхилон 
тохиолдох эхний 5 өвчлөлийн 
оношлогоо, эмчилгээний стандартын 
мөрдөлтийн хувь:   
        90%-100% бол-2 
        80-89% бол-1 
        0-79% бол-0 

  

 3.2  Эмнэлзүйн удирдамжийн тоо, 
мөрдөлтийн хувь: 
         90%-100% бол-2 
         80-89% бол-1 
         0-79% бол-0 

  

         3.3  Стандартчилсан үйлдлийн 
удирдамжийн тоо, мөрдөлтийн хувь                                                                 
(Түгээмэл үйлдлийн стандарт, 
мөрдөлтийн хувь): 
         90%-100% бол-2 
         80-89% бол-1 
         0-79% бол-0 

  

  3.4 Оношлогоо, эмчилгээний 
стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, 
түгээмэл үйлдлийн стандартыг 
мөрдөж ажиллах нөхцөл боломжоор 

  



хангаж ажилласан:                                                               
сургалт, баримт бичгийн хангалт 
сайн бол -3 
 хангалтгүй бол-0 
4. Тухайн эмнэлэг батлагдсан бүтэц, 
орон тоо,   орны тоогоор үйл 
ажиллагаа явуулсан эсэх:                                                                                        
-мөрдөж ажилласан бол- 3                                           
-мөрдөж ажиллаагүй бол-0 

  

5. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний 
нотлогдсон алдаа /ЭМЯ болон 
эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хяналтын хороо, шүүх эрх мэдэл 
бүхий байгууллагын дүгнэлтээр/:                                                                                                       
-байхгүй бол-3                                                                           
-байгаа бол-0 

  

6. НДБ-ын даатгуулагчаас авсан 
сэтгэл ханамжийн судалгааны үр 
дүнд гарсан ерөнхий үнэлгээ, санал 
хүсэлтийн хайрцгаар ирсэн санал 
хүсэлт : 

           6.1. Эмнэлгийн орчин, тав 
тухтай байдал-5 
           6.2. Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн шаардлагад нийцэж буй 
байдал- 5 
          6.3. Эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтний харилцаа, хандлага-5 
          6.4. Хүлээгдэл, чирэгдлийг 
зохих түвшинд шийдвэрлэсэн 
байдал- 5 
  -хүлээгдэл чирэгдэлгүй бол- 5 
  -шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан бол  
3  
  -шийдвэрлэх арга хэмжээ аваагүй 
бол- 0 

  

 4.2. Хууль тогтоомжид 
зааснаас бусад нэмэлт 
төлбөрийг даатгуулагчаар 
төлүүлэх, хэвтэн эмчлүүлэх 
хугацаанд өвчний түүхэнд 
бичигдсэн эм, тариа, ороох 
боох материалыг өвчтөнөөр 
өөрөөр нь гаргуулах, 
лабораторийн 
шинжилгээний төлбөр 
төлүүлэхийг хориглоно. 
Хэрэв зайлшгүй 
шаардлагаар 
даатгуулагчаас нэмэлт 
төлбөр гаргуулсан бол 
тухайн эм тариа, ороох 
боох материалын үнэ болон 
лабораторийн 

4.2.1. НДБ-ын даатгуулагчаас авах 
сэтгэл ханамжийн судалгаагаар эм, 
тариа, ороох, боох материал 
гаргуулсан эсэх асуултад авсан 
үнэлгээ 
        -гаргуулаагүй бол- 5 
        -гаргуулсан боловч: 
       *нөхөн олгосон нь судалгаанд 
оролцогчдын                  50%-100% 
бол-3 
      *нөхөн олгосон нь  судалгаанд 
оролцогчдын                0%-49% бол-0 
4.2.2. НДБ болон эмнэлэг/сувилал/-т 
хандан энэ талаар ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдол: 
-Өргөдөл гомдол гараагүй бол-5 
- Өргөдөл гомдол ирсэн боловч: 
  *Барагдуулалт 50%-100% бол-3 

  



шинжилгээний төлбөрийг 
даатгуулагчид нөхөн олгоно 

  *Барагдуулалт 0%-49% бол-0 

 4.3. Нийгмийн 
даатгалын байгууллага, 
Төрийн сангийн албатай 
тусламж, үйлчилгээний 
зардлын гүйцэтгэлээр 
улирал бүр тооцоо нийлж, 
дараа улирлын эхний 
сарын 05-ны дотор 
баталгаажуулсан байна.1 

1 Хувийн хэвшлийн 
эмнэлэг/сувилал/ нь зөвхөн 
нийгмийн даатгалын 
байгууллагатай тооцоо 
нийлж, баталгаажуулсан 
байна. 

Улирал бүр тооцоо нийлж, заасан 
хугацаанд баталгаажуулсан бол- 5 
баталгаажуулаагүй бол-0 
 

  

 4.4. Эмнэлэг /сувилал/ 
болон эмнэлэг/сувилал/-ийн  
мэргэжилтэн, эрүүл 
мэндийн ажилтны буруутай 
үйл ажиллагааны улмаас 
эрүүл мэндийн даатгалын 
санд учирсан хохирлыг 
төлж, улсын байцаагчийн 
акт, албан шаардлагыг 
хугацаанд нь биелүүлнэ. 

ЭМД-ын байцаагчийн акт, албан 
шаардлага, зөвлөмжийг заасан 
хугацаанд биелүүлдэг эсэх 
         -зөвлөмж, шаардлага байхгүй 
бол-10 
        - зөвлөмж, албан шаардлагыг 
хугацаанд нь биелүүлсэн бол- 7 
 хугацаандаа боловч: 
       - бүрэн гүйцэд биелүүлээгүй бол- 
5 хүртэл 
       -  хангалтгүй биелүүлсэн буюу 
зөвлөмж, албан шаардлагын хариуг 
ирүүлээгүй бол-0 

  

 4.5. Даатгуулагчид үзүүлсэн 
тусламж, үйлчилгээний 
зардлын төлбөрийн 
нэхэмжлэл, жагсаалтыг 
холбогдох бусад баримт, 
бичгийн хамт сар бүрийн 
05, 20-ны өдрөөр тасалбар 
болгон цахим болон 
хэвлэмэл хэлбэрээр 
нийгмийн даатгалын 
байгууллагад ирүүлнэ. 

Хугацаандаа бүрэн ирүүлсэн 
/нэхэмжлэх, жагсаалт, файл/бол  10  
Хугацаа хоцроосон, бүрэн, гүйцэд 
биш бол  0-5 хүртэл 
 

  



 4.6. Эмнэлэг/сувилал/ нь 
даатгалын гэрээ байгуулсан 
нийгмийн даатгалын 
хэлтэс/газар/-т дор дурдсан 
төсвийн төсөл, тайланг 
тогтоосон хугацаанд 
ирүүлнэ. Үүнд: 

           4.6.1. Эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас олгох 
тусламж, үйлчилгээний 
зардлын тухайн оны 
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн 
тооцооллыг дараа оны 
төсвийн төслийн саналын 
хамт  жил бүрийн 06 дугаар 
сарын 10-ны дотор;                   

           4.6.2.  “Даатгуулагчид 
үзүүлсэн тусламж, 
үйлчилгээний тайлан” 
болон энэхүү гэрээний 
1.2.3-т заасан тайлан, 
мэдээг жил бүрийн 06 
дугаар сарын 30-ны, 12 
дугаар сарын 31-ний 
байдлаар тасалбар болгон 
тухайн улирлын дараа 
сарын 15-ны дотор жилд 2 
удаа. 

 -Тайланг хугацаандаа  ирүүлсэн 
бөгөөд үнэн зөв бол- 5 
-Тайланг хугацаандаа ирүүлсэн 
боловч үнэн зөв биш бол-2 
-Тайланг  хугацаандаа ирүүлээгүй 
бол-0 

  

 4.7. Эмнэлэг/сувилал/ нь 
даатгуулагчийг эмчилсэн 
эм, тариа бусад тусламж, 
үйлчилгээний талаар болон 
даатгалын сангаас төлсөн 
тусламж, үйлчилгээний 
зардлын талаарх 
мэдээллээр даатгуулагчийг 
хангана. 

Эмнэлэг даатгуулагчийг энэ талаар 
мэдээллээр хангах мэдээллийн 
тасралтгүй урсгалыг хангасан 
байдалд өгөх үнэлгээ: 
1. Даатгуулагчийн мэдээллийн 
тасралтгүй урсгалыг хангаж буй 
байдал  /мэдээллийн тогтмол 
шинэчлэл/ 
-Даатгуулагчид тогтмол мэдээлэл 
өгөх ажилтнуудын ажил үүргийн 
хуваарь, ажлын байрны 
тодорхойлолтод тусгасан байх:  
          *Даатгуулагчийн мэдээллийн 
ажилтантай бөгөөд ажил үүргийн 
дагуу ажилладаг бол-5 
          *Мэдээллийн ажилтан байгаа 
боловч ажил үүрэг хангалтгүй бол-3 
-Даатгуулагчийн мэдээллийн самбар, 
цэг ажиллуулсан эсэх:  
         * Мэдээллийн самбар, бусад 
байгаа бол-2 
          *Мэдээллийг тогтмол 
шинэчилдэг болон шинээр бий 
болгосон бол-2 
          *Мэдээллийн самбартай 
боловч мэдээллийг тогтмол 

  



шинэчилдэггүй бол-1 
-Даатгуулагчийн мэдээллийн самбар 
байхгүй бол-0 

 4.8. Эмнэлэг/сувилал/ нь 
энэхүү гэрээг байгуулахдаа 
гэрээний баримт бичгийг 
зохих журмын дагуу 
бүрдүүлсэн байна. 

      
    - Бүрэн бөгөөд үнэн зөв  
бүрдүүлсэн бол- 4 
     - Бүрдэл дутуу бол-0 

  

 

    

 

ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН: 

 

       Багийн гишүүд: 
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ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 

Гэрээний заалт Гэрээний заалтын биелэлтийг дүгнэх                  
шалгуур үзүүлэлтүүд 

Оноо 

Гүйцэтгэл 

 
 

Авсан оноо 

1. Эмийн сангийн  хүн хүчний хангамж   
1.1. Мэргэшсэн 

боловсон 
хүчнээр 
хангагдсан 
байдал /MNS 
5260:2011станда
рт/ 

Стандартад заасан орон тооны хүн 
хүчинтэй ажиллаж буй эсэх: 
-лицензтэй эм зүйч, эм найруулагч нь 
бүрэн орон тоогоор ажиллаж байгаа бол-
3  
-лицензийн  хугацаа дууссан буюу орон 
тоо дутуу бол-0 

 

 

2. Эмийн сангийн үйл ажиллагаа   

2.1. Эмийн чанар 
аюулгүй байдал, 
хангамж 

 
 

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн 
хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалтад 
заасан эмийн нэр төрлийн 90-ээс дээш 
хувийг тасралтгүй хангах нөөцтэй 
эсэх/шалгалтын тоо, хувь хэмжээний 
дунджаар/: 
90% буюу түүнээс дээш-4 
80-89%-3 
70-79%-2 
60-69%-1 
50-59%-0 

  

Тогтоосон  үнийн дээд хязгаараас илүү 
үнээр эм худалдсан  тохиолдол гараагүй 
бол-10 
 гарсан/зассан бол-5 
гарсан/засаагүй бол-0 

  

Үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн 
жагсаалтад  заасан эмийг зөвшөөрөл 
бүхий  эм ханган нийлүүлэх 
байгууллагаас  авдаг эсэх:  
- бүртгэлтэй, чанарын баталгаатай  эм 
худалдсан бол-3 
-бүртгэлгүй, чанарын баталгаагүй  эм 
худалдсан нь нотлогдсон бол-0  

  

2.2. Эмийн 
мэдээлэл, ил 
тод байдал 

Эмийн сангийн  хаягны дэргэд  
“даатгалтай эмээр үйлчилнэ” гэсэн 
мэдээлэл байршуулсан эсэх: 
байршуулсан-2 
байршуулаагүй/зассан-1  
байршуулаагүй-0 

  

Үйлчилгээний танхимд байрлуулсан  
даатгуулагчдад  эмийн үнийн хөнгөлөлт 
үзүүлж  буй мэдээлэл,  үнийн хөнгөлөлт 

  



үзүүлэх эмийн жагсаалтыг ил тод,  
даатгуулагчдад ойлгомжтой хэлбэрээр 
байршуулсан эсэх: 
байршуулсан-4 
байршуулаагүй/зассан-2  
байршуулаагүй-0 

2.3. Эмийн сангийн  
техник 
хэрэгслийн 
хангамж 

Даатгуулагчтай эмийн төлбөр тооцоог  
кассын болон бар кодын машинаар 
хийдэг эсэх: 
хийдэг-4 
үгүй-0 

  

Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн програм 
хангамж ашигладаг эсэх: 
ашигладаг-3 
үгүй-0  

  

Програм хангамжийг тогтмол, 
даатгуулагчийн дэргэд ашигладаг эсэх 
/кассын тасалбар дээрх цаг, минутаар 
авч үзнэ./ 

  

Даатгуулагчдад  кассын тасалбарын  1 
хувийг өгдөг эсэх 

  

Кассын тасалбар дээрхи мэдээлэл 
даатгуулагчдад ойлгомжтой байдлаар 
харагддаг эсэх / ЭМД-аас хөнгөлөлт 
үзүүлсэн хувь, хэмжээ, даатгуулагч өөрөө 
хэдийг төлсөн, эм авсан  огноо, цаг минут  
нь тодорхой байх/ 

  

3. Эмийн жор маягт, жор бичилтийн стандартын мөрдөлт   
3.1. “Эмийн жор 

маягт, жор 
бичилт” 

MNS5376:2011 
стандартын 
хэрэгжилт, 

Өрх, сум, багийн эмчийн бичсэн жорын 
бичилтийг стандартад нийцүүлэн бичсэн 
эсэхийг хянан хүлээж авдаг 
бол/ЭМДХБЭмчийн хасагдлын тоогоор/: 
- байцаагч эмч жорын хасагдал хийгээгүй 
бол-10 оноо 
-жорын хасагдал нийт жорын 10%-иас их 
бол-0 
- жорын хасагдал нийт жорын 5-10% 
хүртэл бол-3 хүртэл 
- жорын хасагдал нийт жорын 5%-иас 
бага бол-5 хүртэл 

  

 Жор бичилтийг сайжруулах талаар арга 
хэмжээ авч ажилласан эсэх:  
-өрх, сум, багийн эмч нарт мэдээлэл 
хийсэн тоогоор: 
-хагас жилд 12-ээс дээш/сард 2-оос 
доошгүй/-5 
-хагас жилд 6-аас дээш/сард 1 удаа/ -3 
- хагас жилд 6-аас доош-0  

  

4. Анхан шатны бүртгэл, мэдээ, тайлагнал   

4.1. Эмийн сангийн анхан 
шатны бүртгэл 

Эмийн сан эмийн нэр төрлийн 
орлого, зарлагыг компьютерээр 
хөтөлдөг  эсэх: 
-хөтөлдөг бол-3 
-үгүй бол-0 

 

 



Эмийн сангийн анхан шатны 
бүртгэл, мэдээг тогтмол хөтөлдөг 
эсэх: 

- жорын бүртгэл, зөрчилтэй 
жорын бүртгэл, тасарсан 
эмийн бүртгэлтэй бол-3 

- аль нэг нь дутуу бол-2 
хүртэл 

- огт хөтлөөгүй бол-0  

 

 

4.2. Төлбөрийн нэхэмжлэл, 
мэдээ, тайлан 
хүргүүлэлт 

Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн 
зардлын ЭМДС-гаас нэхэмжлэх 
төлбөрийн тооцоог даатгуулагч 
бүрээр ЭМДМ №2 хүснэгтийн дагуу 
цахим болон цаасаар гарган, эмийн 
жор, кассын тасалбарын хамт сар 
бүрийн 05, 20-ны өдөр хүргүүлсэн 
эсэх: 
-нэхэмжлэл, жагсаалтыг жорын 
хамт цаасаар болон файлаар 
бүрэн гүйцэд хугацаандаа ирүүлсэн 
бол-10 
-дутуу болон хугацаа хоцроосон 
бол-5 хүртэл 

 

 

Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн 
зардлын тухайн оны хүлээгдэж буй 
гүйцэтгэл болон дараа оны төсвийн 
төслийг  тухайн жилийн 06 дугаар 
сарын 10-ны дотор ирүүлсэн эсэх: 
-ирүүлсэн бол-2 
-үгүй бол-0 

 

 

Даатгуулагчдад үзүүлсэн эмийн 
үнийн хөнгөлөлтийн зардлын 
тайланг хагас жилээр буюу жилд 2 
удаа тухайн улирлын дараа сарын 
15-ны дотор хүргүүлсэн эсэх: 
-хүргүүлсэн бол-4 
-үгүй бол-0 

 

 

4.3. Улсын байцаагчийн 
акт ,албан шаардлагыг 
хугацаанд нь 
биелүүлнэ. 

НДБ-ын төлөвлөгөөт болон 
төлөвлөгөөт бус хяналт, 
шалгалтаар илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг заасан хугацаанд 
арилгасан эсэх: 
-хугацаанд нь арилгасан бол-3 
-үгүй бол-0  

 

 

Бусад холбогдох байгууллагын 
үзлэг, хяналт, шалгалтаар 
илрүүлсэн зөрчил дутагдал байхгүй 
эсэх: 
-дутагдал гараагүй бол-2 
-гарсан бол-0  

 

 

4.4. Даатгуулагчдад 
мэдээллийн 
тасралтгүй урсгалыг  
хангадаг байна. 

Даатгуулагчдад хийсэн мэдээ, 
мэдээллийг улирал тутам хийсэн 
эсэх  /2 удаа/  
-хийсэн бол-3 
-үгүй бол-0 

 

 

Даатгуулагчдын санал хүсэлт,    



сэтгэл ханамжийн судалгаагаар 
хангалттай үнэлгээ авсан эсэх  
/улирал тутам/ : 
-үнэлгээ сайн бол-3 
-үнэлгээ хангалтгүй бол-0   

4.5. Гэрээг байгуулахад 
холбогдох  баримт 
бичгийг зохих журмын 
дагуу бүрдүүлсэн 
байна. 

 

Үйл ажиллагааны сүүлийн 3 
жилийн үр дүнгийн үзүүлэлт: 
-бүрдүүлсэн бол-2 
-үгүй бол-0 

 

 

Даатгуулагчид үзүүлэх эмийн үнийн 
хөнгөлөлтийн  зардлын  тухайн оны 
батлагдсан төсвийн сарын 
хуваарийн хэрэгжилт: 

 

 

4.6. Батлагдсан төсвийг 
хуваарийн дагуу 
зарцуулсан байдал 

-батлагдсан төсвийн сарын 
хуваарийг мөрдсөн бол-5  
-батлагдсан төсвийн сарын 
хуваарийг мөрдөөгүй бол-0 

 

 

Нийт авбал зохих оноо   

 

        ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН: 

   Багийн гишүүд: 

                                              Баталгаажуулсан: 

Нийгмийн даатгалын                                                          Эмийн сангийн  

хэлтэс/газар/-ийн дарга........................ эрхлэгч....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


