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Гүйцэтгэл 

 I. Нийгмийн даатгалын байгууллагын үүрэг 100  

1. 
1. 

5.1.Нийгмийн даатгалын 
хэлтсүүд урамшуулалд 
хамрагдах хүсэлт гаргасан 
даатгуулагчийн мэдээллийг 
ndaatgal.mn веб сайтаас 
шалгаж, эрх үүссэн 
даатгуулагчийн эрүүл мэндийн 
даатгалын  гэрчилгээний 
тухайн жилийн хуудасны  дээд 
талд “даатгуулагчийн 
урамшуулал“ гэсэн дардсаар 
тэмдэглэл хийж, сонгосон 
урамшууллын оношилгоо, 
шинжилгээний багцын хуудсыг 
хэвлэж, баталгаажуулж өгнө. 
 

- Урамшуулалд хамрагдах хүсэлт гаргасан 
даатгуулагчийн мэдээллийг ndaatgal.mn веб 
сайтаас шалгаж, эрх үүссэн даатгуулагчийн эрүүл 
мэндийн даатгалын  гэрчилгээний тухайн жилийн 
хуудасны  дээд талд “даатгуулагчийн 
урамшуулал“ гэсэн дардсаар тэмдэглэл хийж, 
сонгосон урамшууллын оношилгоо, 
шинжилгээний багцын хуудсыг хэвлэж, 
баталгаажуулж өгсөн бол-10 
- Сонгосон урамшууллын оношилгоо, 

шинжилгээний багцын хуудсыг 

хэвлэж,баталгаажуулж өгөөгүй бол-0 

 
10 

 

2. 
2. 

5.2. Эрүүл мэндийн 
байгууллагаас ирүүлсэн 
даатгуулагчид үзүүлсэн 
урамшууллын тусламж, 
үйлчилгээний зардлын 
төлбөрийн нэхэмжлэлийг 
даатгуулагч бүрээр програм 
хангамжийн тусламжтайгаар 
шалган, мэдээллийн санд 
бүртгэсний үндсэн дээр 
нэхэмжлэл хүлээн авснаас 
хойш ажлын 10 өдөрт багтаан 
төлбөрийг шилжүүлнэ.  

-Ажлын 10 өдөрт багтаан нягтлан шалгаж, бүрэн 
шилжүүлсэн бол-20 
-Тодорхой шалтгааны улмаас хугацаанд нь 
шилжүүлээгүй тохиолдолд-10 хүртэл   
- Тодорхой шалтгаангүйгээр заасан хугацаанд 
шилжүүлээгүй тохиолдолд-0 
 

 
20 

 



3 5.3.Нийгмийн даатгалын 
байгууллага нь урамшууллын 
тусламж, үйлчилгээг хамтран 
үзүүлсэн эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын төлбөр 
тооцоог гэрээ байгуулсан 
эрүүл мэндийн байгууллагын 
харилцах дансанд 
гүйцэтгэлээр тооцож 
шилжүүлнэ.  
 

-Урамшууллын тусламж, үйлчилгээг хамтран 

үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудын төлбөр 

тооцоог гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн 

байгууллагын харилцах дансанд гүйцэтгэлээр 

тооцож шилжүүлсэн бол-20                                             

-Тодорхой шалтгааны улмаас хугацаанд нь 

шилжүүлээгүй тохиолдолд-10 хүртэл                                     

-Тодорхой шалтгаангүйгээр заасан хугацаанд  

шилжүүлээгүй тохиолдолд-0  

 

 
20 
 

 

4. 
4. 

5.4.Нийгмийн даатгалын 
байгууллага нь нэхэмжлэл 
болон  холбогдох бичиг 
баримтыг шалгах явцад 
гарсан алдаа, зөрчлийг эрүүл 
мэндийн байгууллагад тухай 
бүр нь мэдээлж, дахин  
гаргуулахгүй байх талаар 
зөвлөмж, чиглэл өгч 
ажиллана.  
 

-Нэхэмжлэл болон  холбогдох бичиг баримтыг 
шалгах явцад гарсан алдаа, зөрчлийг эрүүл 
мэндийн байгууллагад тухай бүр нь мэдээлж, 
дахин  гаргуулахгүй байх талаар зөвлөмж, чиглэл 
өгч ажилладаг бол-20  
-Зөвлөмж чиглэл өгч ажиллаагүй бол-0 
 

20  

5.55555. 
5. 

5.5.Нийгмийн даатгалын 
байгууллага нь эрүүл мэндийн 
даатгалын байцаагч, 
мэргэжилтний ёс зүй, 
харилцаа, хандлагын талаар 
болон ашиг сонирхлын 
зөрчлийн талаар эрүүл 
мэндийн байгууллагаас 
ирүүлсэн гомдлыг хүлээн авч, 
холбогдох хууль тогтоомжийн 
хүрээнд шуурхай 
шийдвэрлэнэ.                                                                        

-Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч, 
мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа, хандлагын 
талаар болон ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар 
эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн гомдлыг 
хүлээн авч, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд 
шуурхай шийдвэрлэсэн  
 бол-20 
-Шийдвэрлээгүй бол-0 

 
 
 
 
 
20 

 

6. 5.6.Нийгмийн даатгалын 
байгууллага нь урамшууллын 
оношлогоо, шинжилгээний 
үйлчилгээтэй холбоотой 
асуудлаар шууд утас, 
даатгуулагчдын санал, 
гомдлын хайрцагны 
мэдээлэлд тогтмол дүн 
шинжилгээ хийж, тайланг 
улирал тутам  эрүүл мэндийн 
байгууллагад  хүргүүлнэ. 

-Урамшууллын оношлогоо, шинжилгээний 
үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар шууд утас, 
даатгуулагчдын санал, гомдлын хайрцагны 
мэдээлэлд тогтмол дүн шинжилгээ хийж, тайланг 
улирал тутам  эрүүл мэндийн байгууллагад  
хүргүүлсэн бол-10 
-Хүргүүлээгүй бол-0 

 
 
 
10 

 

 II. Эрүүл мэндийн байгууллагын үүрэг 100  

 4.1.Эрүүл мэндийн 
байгууллага нь Нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газрын 
ndaatgal.mn веб сайтны 
мэдээлэл болон 
“даатгуулагчийн 
урамшуулал”-ын 

-Даатгуулагчдыг таатай нөхцөл бололцоогоор ханган, 
даатгуулагчийн сонгосон оношилгоо, шинжилгээний 
багцыг стандартын дагуу чанартай, чирэгдэлгүй,  
нэмэлт төлбөргүйгээр үзүүлсэн бол-10 
-Стандартын дагуу чанартай, чирэгдэлгүй,  нэмэлт 
төлбөргүйгээр үзүүлээгүй    тохиолдолд- 0  

 
 
 
 
10 

 



баталгаажуулалт бүхий 
эрүүл мэндийн даатгалын 
гэрчилгээ, урамшууллын 
оношилгоо, шинжилгээний 
багцын хуудас, цахим 
үнэмлэхийг нь үндэслэн 
даатгуулагчдыг таатай 
нөхцөл бололцоогоор 
ханган, даатгуулагчийн 
сонгосон оношилгоо, 
шинжилгээний багцыг 
стандартын дагуу 
чанартай, чирэгдэлгүй,  
нэмэлт төлбөргүйгээр 
үзүүлнэ.      
 

 

 

 4.2.Эрүүл мэндийн 
байгууллагын эмч 
даатгуулагчийн 
оношилгоо, шинжилгээний 
хариуг үндэслэн дүгнэлт 
гаргаж, зайлшгүй 
шаардлагатай тохиолдолд  
төрөлжсөн, нарийн 
мэргэжлийн эмчид 
үзүүлэх, дараагийн 
шатлалын эмнэлэгт 
шилжүүлэх, эмчилгээний 
чиглэлийг амбулаторийн 
картанд бичиж өгнө. 

-Эмч даатгуулагчийн оношилгоо шинжилгээний 
хариуг үндэслэн дүгнэлт гаргаж, амбулаторийн 
картанд бичиж өгсөн бол-20 
-Эмч даатгуулагчийн оношилгоо шинжилгээний 
хариуг үндэслэн дүгнэлт гаргасан боловч  
амбулаторийн картанд бичиж өгөөгүй бол-10  
-Эмч даатгуулагчийн оношилгоо шинжилгээний 
хариуг үндэслэн дүгнэлт гаргаагүй, амбулаторийн 
картанд бичиж өгөөгүй бол-0 
 

 
 
 
20 

 

 4.3.Эрүүл мэндийн 
байгууллага нь 
урамшууллын оношилгоо, 
шинжилгээний үйлчилгээ  
үзүүлсэн даатгуулагчдын 
мэдээллийг тухайн сард 
өвчний олон улсын 
ангилал (ӨОУА-10)-ын 
дагуу кодлон бүртгэж, АМ-
1Б маягтын дагуу цахим 
болон хэвлэмэл 
хэлбэрээр гарган дараа 
сарын 10-ны дотор 
нийгмийн даатгалын 
байгууллагад ирүүлнэ. 
 

-Өвчний олон улсын ангилал (ӨОУА-10)-ын дагуу 
кодлон бүртгэж, АМ-1Б маягтын дагуу цахим болон 
хэвлэмэл хэлбэрээр гарган дараа сарын 10-ны дотор 
нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлсэн бол-20 
-Тодорхой шалтгааны улмаас хугацаанд нь 
ирүүлээгүй тохиолдолд-10 
-Тодорхой шалтгаангүйгээр ирүүлээгүй бол-0 
 
 

 
 
 
 
20 

 

 4.4. Эрүүл мэндийн 
байгууллага нь 
даатгуулагчийн сонгосон 
урамшууллын оношилгоо, 
шинжилгээний багцын 
хуудсан дээр үзлэг хийсэн 
эмнэлгийн тамга болон 
даатгуулагчийн гарын 
үсгээр баталгаажуулсаны 

- Даатгуулагчийн сонгосон урамшууллын оношилгоо, 

шинжилгээний багцын хуудсан дээр үзлэг хийсэн 

эмнэлгийн тамга болон даатгуулагчийн гарын үсгээр 

баталгаажуулсаны дараа нийгмийн даатгалын 

байгууллагад нэхэмжлэл, жагсаалтын хамт ирүүлсэн 

бол-20                                                    

 - Эмнэлгийн тамга болон даатгуулагчийн гарын 

 
 
 
 
 
20 

 



дараа нийгмийн 
даатгалын байгууллагад 
нэхэмжлэл, жагсаалтын 
хамт ирүүлнэ. 
 

үсгээр баталгаажуулалт дутуу  нэхэмжлэл жагсаалтыг 

ирүүлсэн бол-10                                         

-Нэхэмжлэл жагсаалтыг ирүүлээгүй бол-0 

 4.5.Эрүүл мэндийн 
байгууллага нь 
үйлчилгээний танхимдаа 
эрүүл мэндийн даатгалын 
холбогдолтой мэдээллийн 
самбар байршуулах ба 
урамшууллын оношилгоо, 
шинжилгээний 
үйлчилгээний талаарх 
мэдээллийг 
даатгуулагчдад хүргэх 
ажлыг нийгмийн 
даатгалын байгууллагатай 
хамтран зохион 
байгуулна. 

-Даатгуулагчийн мэдээллийн самбар, цэг 
ажиллуулсан эсэх:  
        *Мэдээллийн самбар, бусад байгаа бол-10 

         *Мэдээллийн самбартай боловч урамшууллын 

оношилгоо, шинжилгээний үйлчилгээний талаарх 

мэдээллийг байршуулаагүй бол-5                   

*Даатгуулагчийн мэдээллийн самбар байхгүй бол-0 

 

 
 
20 

 

-Урамшууллын оношилгоо, шинжилгээний 

үйлчилгээний талаарх мэдээллийг даатгуулагчдад 

хүргэх ажлыг нийгмийн даатгалын байгууллагатай 

хамтран зохион байгуулсан бол-10                                                  

- Хамтран зохион байгуулаагүй бол-0 

 4.6. Урамшууллын 
оношилгоо, шинжилгээний 
үйлчилгээний зардлын 
төлбөрийн нэхэмжлэл 
болон бусад холбогдох 
баримт, бичиг, маягтуудыг 
мэдээллийн аюулгүй 
байдал, нууцлалтай 
холбоотой зохих дүрэм, 
журмын дагуу хадгална. 
 

-Урамшууллын оношилгоо, шинжилгээний 

үйлчилгээний зардлын төлбөрийн нэхэмжлэл болон 

бусад холбогдох баримт, бичиг, маягтуудыг 

мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалтай холбоотой 

зохих дүрэм, журмын дагуу хадгалсан бол-10                                                              

-Зохих дүрэм, журмын дагуу хадгалаагүй бол-0 
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ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН:   

 Багийн гишүүд: 

Нийгмийн даатгалын                                                                                                   
байгууллагын төлөөлөл: 

Багийн ахлагч:   

Гишүүд:  1. 

                2. 

                3. 

                4. 

Эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөл: 

                1. 

                2. 

Даатгуулагчийн төлөөлөл: 

                 1. 

                 2. 

                                                  Баталгаажуулсан: 

 

Нийгмийн даатгалын                                ....................... эмнэлгийн                  
хэлтэс/газар/-ийн дарга                                                           дарга/захирал/  

......................                                                                             ...................... 

 

.....он ..... сар .... өдөр 


