
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ БҮХИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД, ЭМИЙН 

САНГИЙН АНХААРАЛД 

ТА БҮХЭНД ШИНЭ ОНЫ МЭНД ХҮРГЭЕ. 

Эрүүл мэндийн даатгалын газар нь эрүүл мэндийн байгууллагууд болон  эмийн сантай 2015 онд 

байгуулсан “Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээг худалдан авах  гэрээ”-г 2016 оны 01 сарын 

12-15-ны хооронд дүгнэнэ. 

Нэг. Улсын эмнэлэг, хувийн хэвшлийн эмнэлэг, рашаан сувилалууд доорхи материалуудыг 

бүрдүүлж ирнэ үү: 

1. Магадлан итгэмжлэлийн батламж болон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар; 

2. Мэргэжлийн хяналтын  байгууллага болон Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас  хийсэн хяналт  

шалгалтын  дүгнэлт;  

3. Тухайн эмнэлэгт зонхилон тохиолдож буй  эхний 5 өвчний оношилгоо эмчилгээний стандартын 

мөрдөлтийн хувь ,  жагсаалт; 

4. Тухайн эмнэлэгт ажиллаж  буй боловсон хүчний мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээг эх 

хувиар; 

5. Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, рашаан сувилалууд 2015 оны 01-12 саруудын нийгмийн даатгалын  

шимтгэл төлөлтийн  тайлан /НД-7, НД-8/,  ажиллагсдын нийгмийн даатгалын дэвтэр; 

6. 2015 онд даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний чанарын тайлан; 

7. Даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан; 

8. Нийгмийн даатгалын байгууллагын улсын байцаагчийн акт, албан шаардлагын биелэлт; 

9. Даатгуулагчдыг мэдээллээр хангасан талаарх  бүртгэл, тэмдэглэл, баримтжуулсан байдал; 

10. Нийгмийн даатгалын байгууллагыг  дүгнэсэн хуудас / хавсралтыг татаж авч  бөглөх/ 

11. Байгууллагын  удирдлага тамгатайгаа  ирэх 

Хоёр. Эмийн сан доорхи материалуудыг бүрдүүлж ирнэ үү:  

1. Тухайн эмийн санд  ажиллаж буй боловсон хүчний мэргэжлийн үнэмлэх,  гэрчилгээг эх хувиар;  

2. 2015 оны 01-12 саруудын нийгмийн даатгалын  шимтгэл төлөлтийн  тайлан / НД-7, НД-8 /, 

ажиллагсдын нийгмийн даатгалын дэвтэр; 

3. Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудтай байгуулсан гэрээнүүд; 

4. Эмийн сангийн хаяг, нэр бүхий фото зураг; 

5. Хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилж буй эмийн кассын тасалбар 1 хувь; 

6. Жор бичилтийг сайжруулах талаар өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран ажилласан талаархи  

бүртгэл, тэмдэглэл; 

7. Эмийн орлого, зарлагын тайлан; 

8. Нийгмийн даатгалын  байгууллагын улсын байцаагчийн акт, албан шаардлагын биелэлт; 

9. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар болон Мэргэжлийн хяналтын  байгууллагаас хийсэн хяналт  

шалгалтын  дүгнэлт;  

10. Даатгуулагчдыг мэдээллээр хангасан талаарх  бүртгэл, тэмдэглэл, баримтжуулсан байдал; 

11. Даатгуулагчдын  сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан; 

12. Сүүлийн 3 жилийн  үйл ажиллагааны тайлан / 2013 - 2015 он/ 

13. Нийгмийн даатгалын байгууллагыг  дүгнэсэн хуудас / хавсралтыг татаж авч бөглөх/ 

14. Байгууллагын  удирдлага тамгатайгаа  ирэх 

Гэрээ дүгнэх хуваарь: 

- Улсын эмнэлэг, хувийн хэвшлийн эмнэлэг, рашаан сувилал-2016 оны 01 сарын 12,13-ны 

өдөр 

- Эмийн сан-2016 оны 01 сарын 14,15-ны өдөр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 7 давхарт  

701-тоот хурлын заал. 

Жич: Эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн сангууд нь товлосон хугацаанаас хоцролгүй гэрээгээ 

дүгнүүлэхийг анхааруулья. 



 

Хавсралт 

 

2015 ОНЫ "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ,  
ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ”-НИЙ ДАГУУ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 

 БАЙГУУЛЛАГЫГ ДҮГНЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 
 

............................................................ эмнэлэг /сувилал/ 
 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Өгвөл 
зохих 
оноо 

Өгсөн 
үнэлгээ 

1 3.1.Батлагдсан төсвийн зарцуулалт 10  

2 
3.2.Нэхэмжлэл жагсаалтыг ажлын 10 хоногт шалгасан эсэх 15  

3 3.3.Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарынг тасралтгүй 
сайжруулах чиглэлээр чанарын албатай ажилласан эсэх 

10  

4 3.4.1. НДБ-аас даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 
зохион байгуулж, үр дүн /тайлан/ гаргасан байх 

10  

5 3.4.2.Даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн, 
цаашид анхаарах асуудлын талаар холбогдох саналын хамт 
хүргүүлсэн байх 

5  

6 3.4.3.Судалгааны үр дүнд гарсан даатгуулагчдын санал, хүсэлт, 
гомдлын талаар асуудлыг   шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан эсэх 

10  

7 3.5.1.НДБ-аас даатгуулагчийн эрх ашгийг хамгаалж, ТҮЧ, 
ӨЭОЭУ-ын дагуу хяналт тавьж ажилласан эсэх 

10  

8 3.5.2.НДБ-д хандан даатгуулагч болон ЭМБ-ын санал, хүсэлт, 
гомдлыг шийдвэрлсэн эсэх 

10  

9 3.6.Төрийн сангийн алба, ЭМБ-тай тусламж, үйлчилгээний 
зардлын гүйцэтгэлээр улирал бүр тооцоо нийлж, 
баталгаажуулсан  эсэх 

5  

10 3.7.ЭМБ-дын хасагдлыг ажлын 22 хоногт багтаан “Эргэн 
зөвшөөрөх” зардлын  гүйлгээгээр олгосон эсэх 

15  

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙТ ОНОО 100  

 

 ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН: 

Эрүүл мэндийн байгууллагыг төлөөлж: 

                                           Дарга /захирал/  /.................../ 

                                      Чанарын албаны дарга   /.................../ 

                                      Эрүүл мэндийн даатгал 

                                            хариуцсан  эмч                            /.................../ 

   

                                                    ТАНИЛЦСАН: 

                                     Эрүүл мэндийн даатгалын газрын дарга                                    /Р.Наранчимэг/    

2016 оны 01 дүгээр сарын ....-ний өдөр 



 

Хавсралт 

 

2015 ОНЫ "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ,  
ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ”-НИЙ ДАГУУ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 

 БАЙГУУЛЛАГЫГ ДҮГНЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 
 

............................................................эмийн сан 
 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Өгвөл 
зохих 
оноо 

Өгсөн 
үнэлгээ 

1 3.1.Батлагдсан төсвийн зарцуулалт 10  

2 
3.2.Нэхэмжлэл жагсаалтыг ажлын 10 хоногт шалгасан эсэх 15  

3 3.3.Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарынг тасралтгүй 
сайжруулах чиглэлээр чанарын албатай ажилласан эсэх 

10  

4 3.4.1. НДБ-аас даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 
зохион байгуулж, үр дүн /тайлан/ гаргасан байх 

10  

5 3.4.2.Даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн, 
цаашид анхаарах асуудлын талаар холбогдох саналын хамт 
хүргүүлсэн байх 

5  

6 3.4.3.Судалгааны үр дүнд гарсан даатгуулагчдын санал, хүсэлт, 
гомдлын талаар асуудлыг   шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан эсэх 

10  

7 3.5.1.НДБ-аас даатгуулагчийн эрх ашгийг хамгаалж, ТҮЧ, 
ӨЭОЭУ-ын дагуу хяналт тавьж ажилласан эсэх 

10  

8 3.5.2.НДБ-д хандан даатгуулагч болон ЭМБ-ын санал, хүсэлт, 
гомдлыг шийдвэрлсэн эсэх 

10  

9 3.6.Төрийн сангийн алба, ЭМБ-тай тусламж, үйлчилгээний 
зардлын гүйцэтгэлээр улирал бүр тооцоо нийлж, 
баталгаажуулсан  эсэх 

5  

10 3.7.ЭМБ-дын хасагдлыг ажлын 22 хоногт багтаан “Эргэн 
зөвшөөрөх” зардлын  гүйлгээгээр олгосон эсэх 

15  

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙТ ОНОО 100  

 

 ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН: 

       Эмийн санг төлөөлж: 

                                          Эмийн сангийн эрхлэгч /захирал/  /.................../ 

  

   

                                                    ТАНИЛЦСАН: 

                                     Эрүүл мэндийн даатгалын газрын дарга                                    /Р.Наранчимэг/    

 
 
 

2016 оны 01 дүгээр сарын ....-ний өдөр 

 


